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ÖZET 

Edebiyat hemen hemen her dönemde hayatımıza farklı Ģekillerde etki etmiĢtir. 

Edebiyat denildiği zaman hepimizin zihninde farklı anlamları çağrıĢtırabilir. Okuyup 

sevdiğimiz bir roman, okunulan-dinlenilen Ģiirler, izlediğimiz sinema filmleri, 

sahnelenentiyatro eserleri gibi zihnimizde farklı kalıplaĢmıĢ yargılar oluĢur. Edebiyatın 

toplumsal yapı ile iliĢkisi çok fazladır. Edebiyata konu olan olaylar aslında gerçek hayatın bir 

yansımasıdır. Bu çalıĢmada yansıtmacılık kuramından izlere rastlanılacaktır. Edebiyat 

sosyolojisi sadece metinlerin sosyolojik olarak okunması olarak anlaĢılmamalıdır. Ardından 

sosyolojinin edebiyatta olan yeri ve önemine değinip, ikisi arasında kurulan bağlantılara 

değinilecektir. Popüler roman ve geliĢimi çerçevesinde, popüler roman türleri hakkında kısa 

bir bilgi verip,  türlerinden biri olan; aĢk romanlarının analizine ağırlık verilecektir. Popüler 

roman türlerinin hepsi ayrı ayrı birer tez konusu olacak uzunluktadır. Bu çalıĢmadaki amaç 

popüler romanların edebi değerini tartıĢmak değil, büyük kitleler tarafından takip edilip 

okunan romanın toplumsal izdüĢümlerini saptamaktır. Biz popüler romanı toplumsal bir olgu 

olarak ele alıp, toplumdaki yerini araĢtırmayı hedefliyoruz.Tez Kahraman Tazeoğlu eserleri 

ile sınırlandırılmıĢtır. Tazeoğlu‟nun eserlerini analiz edip toplum ile arasında bağ kurmaya 

çalıĢılacaktır. Son bölümde ise yazar ile olan röportaja ve Kitap Fuarında yapılan saha 

çalıĢmasına yer verilecektir. Bu incelemeyi yapmamdaki asıl amaç; toplumun nabzını ölçmek, 

tükettiği eserler vasıtası ile toplumsal iliĢkilerini edebiyat iliĢkileri ıĢığında gözlemlemeye 

çalıĢmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Edebiyat Sosyolojisi/ Popüler Romanlar/ Türkiye‟de Roman/ Estetik 

Roman/ Kahraman Tazeoğlu. 
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SUMMARY 

POPULAR NOVEL PERSPECTĠVE IN THE CONTEXT OF THE SOCIOLOGY OF 

THE LITERATURE "SAMPLE WORKS OF KAHRAMAN TAZEOĞLU" 

 

Literature has always affected our lives in different forms everytime. It has 

sometimes been a means of conveying thoughts and emotions and sometimes of political 

issues. When we hear the word “literature”, it might evoke different meanings in our minds. 

In our minds different stereotyped thoughts are formed through our favourite novel, poems 

that we recite or listen, movies or theatres that we watch. Literature has a strong relation with 

the social strcture.  The topics that are handled in literature are actually the reflection of the 

real life.  The traces of the Reflectionism theory will be seen in this study. Educational 

sociology should not be regarded as reading the texts sociologically. Literature Sociology 

should not only be regarded as analysis texts sociologically.  Afterwards, the importance of 

sociology on literature and the relationship between those two will be explained.   In the 

frame of the development of popular novel, types of popular novel will be briefly explained 

and then the main focus will be text analysis of romance novels, which is one if the novel 

types.  All types of the romance novels are long enough to be subjects of theses The aim of 

this thesis is not to discuss the literary value of the romance novels but to find out the 

sociological reflections of the author whose novels are read by large amount of people.  We 

are aiming to search the place of the romance novels by regarding it as a social phenomenon. 

This thesis has been limited with works of Kahraman Tazeoglu.  His works will be analysed 

and then the connection between his works and society will be tried to be made. In the last 

section of the thesis includes the interview with Kahraman Tazeoglu and the field study which 

is completed in th Book Fair.  My main objective in this study is to understand why the 

members of the society act or feel the way they act or feel and to observe the social 

interactions and relationships among the society members in the light of literary texts.    

Keywords: Literature Sociology/ Popular Novels/ Novel Tradition in Turkey/ Esthetic Novel/ 

Kahraman Tazeoğlu. 



 

 

 

 

ÖNSÖZ 

Yüksek lisans tezimin konu seçiminden bu yana geçen süreçte, tezi yazmamda farklı 

Ģekillerde katkıda bulunan, bana her daim destek olan ve yardımlarını esirgemeyen pek çok 

insan var. Her biri benim için ayrı ayrı değerli olduğu ve çalıĢmamın herhangi bir kısmına 

maddi, manevi destek oldukları için her birine ayrı ayrı teĢekkür etmek istiyorum. 

Lisans eğitimimden bu yana hocam olan ve bitirme çalıĢmam sırasında da 

danıĢmanlığımı yapan hocam Prof. Dr. Sevinç GÜÇLÜ‟ ye her daim yanımda olduğu, yeni 

bir alan olan edebiyat sosyolojisinde çalıĢmam için her zaman beni desteklediği, fikirlerini 

esirgemediği, düĢünceleri ile beni Ģekillendirip konulara farklı açılardan bakmama yardımcı 

olduğu için kendisine çok teĢekkür ediyorum. Aynı zamanda bir anne Ģefkati ile her daim 

yanımda olduğu için ne kadar teĢekkür etsem azdır. 

Lisans eğitimimden bu yana Edebiyat Sosyolojisi alanında bilgilerini benimle 

paylaĢan Doç. Dr. Türkan ERDOĞAN‟a yanımda olduğu için minnettarım. 

BaĢta bölüm baĢkanımız Prof. Dr. Esma DURUGÖNÜL‟e gülen yüzünü ve Ģefkatini 

esirgemeden değerli görüĢlerini benimle paylaĢtığı için en içten teĢekkürlerimi sunuyorum. 

Yüksek lisans eğitimimin ders aĢamasında danıĢmanlığımı sürdüren Yrd. Doç. Dr. 

Özge ZEYBEKOĞLU‟na 1 yıl boyunca kahrımı çekip, yardımcı olup sevgisini, dostluğunu, 

sevecen ablalığını hiçbir zaman esirgemediği ve beni manevi olarak her zaman rahatlattığı 

için çok teĢekkür ederim. Ayrıca gerek tez, gerek ders aĢamasında desteğini ve bilgisini 

esirmeyen tüm bölüm hocalarıma minnettarım. 

Tez döneminde kısmi zamanlı olarak çalıĢtığım Akdeniz Üniversitesi 

kütüphanesinde beraber çalıĢtığım mesai arkadaĢlarıma ve tezi yazmamda tüm imkanları 

sağlayan kütüphane personeline içtenliği, yardımseverliği ve gülen yüzleri için ayrıca 

teĢekkürü borç bilirim. 

Her türlü sorunuma çözüm arayan, bilgisini benden esirgemeyenĠpekAGCADAĞ‟a 

sorularıma bıkmadan cevap verdiği ve her düĢtüğümde elimden tutup kaldırdığı için 

minnettarım. 

Bu süreç içinde ele aldığım eserlerin yazarı Kahraman Tazeoğlu‟na sorularımı 

sabırla yanıtlayıp, röportaj yapmama imkan tanıdığı, kitap fuarında araĢtırmama destek 

olduğu ve bu süreç içinde eserlerini tez konuma dahil etmemi içtenlik ve mutluluk ile 

karĢıladığı için teĢekkür ediyorum. Ayrıca asistanı Zeynep DEMĠRKIRAN‟a Kahraman 

v  



 

 

 

 

TAZEOĞLU ile çoğu zaman aramda bilgi alıĢveriĢi yapmama yardımcı olduğu için, saat kaç 

olursa olsun telefonlarıma döndüğü için ayrıca teĢekkür ederim. 

Kütüphanesini ve bilgisini hiçbir zaman benden esirgemeyen, istediğim kitabı bulup 

bana atan Erdoğan DURSUN‟a sonsuz saygılarımı iletiyorum. Her türlü teknik sorunda 

imdadıma yetiĢen Erkan DURSUN‟a da ayrıca teĢekkürü borç bilirim. 

Bu zorlu süreçte maddi ve manevi yanımda olup fedakarlıklarını esirgemeyençok 

kıymetli annem ve babama, kardeĢ eksikliğini hissettirmeyen baĢta Sümeyye BEKTAġ olmak 

üzere pek çok arkadaĢıma, ilkokul öğretmenim Türkan KAYA‟ya, çeviri konusunda 

yardımları için  Burcu DURSUN EROĞLU‟na en çıkmaza düĢtüğüm zamanlarda desteklerini 

esirgemedikleri için çok teĢekkür ediyorum. Ayrıca hayatını kaybeden babaanneme verdiğim 

sözü tutmamda emeği olan, bana inanıp beni destekleyerek tezimi vaktinde bitirmeme 

yardımcı olan iyi dilek ve dualarını esirmeyen herkese sonsuz teĢekkürler. 

 

Cansu DURSUN 

Antalya, 2016. 
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GĠRĠġ 

Edebiyat hayatımızda asırlardır var olarak bizlere farklı kapılar açmaktadır. Özellikle 

romanlar bu konuda birer öncüdür. Romanlar pek çok alt türe ayrılmıĢtır. Popüler romanlar 

günümüzde insanları etkisi altına alan ve en çok okunan romanlar arasındadır. Bu tarz 

romanlar sürükleyici olmanın yanı sıra hayatımızdan da kesitler sunarlar. Türkiye‟de romanlar 

sosyo-ekonomik durumun yansıtıcısıdır. Romanlar toplumsal yapıya, aile yaĢantısına, evlilik 

türleri gibi eserde geçen pek çok toplumsal konuya farklı açılardan bakmamıza yardımcı 

olurlar. Tez çalıĢmamızda Kahraman Tazeoğlu‟nun eserlerinde aĢkın anlatımına değinilecek 

ve temalar çerçevesinde sosyolojik açıdan değerlendirmeler yapılacaktır. 

Yazar romanlarında kadın- erkek ayrımcılığı yapmadan, aĢka bakıĢı ve bunu ruhi bir 

Ģekilde soyut anlamlar ile okuyucuya sunmuĢtur. Eserlerin içeriği bakımından aĢk temasına 

öncelik verilecektir. Bu bağlamda da eĢ seçimi, toplum yapısı, kentlere yüklenen anlamlar, 

din olgusunun insan hayatını etkileyip değiĢtirmesi kitaplardaki karakterler yardımıyla 

açıklanmaya çalıĢılacaktır. 

Birinci kısmın amacı; edebiyat ve toplum iliĢkisi bakımından okuyucuyu edebiyat 

sosyolojisine alıĢtırmak ve bu amaç ekseninde toplumun yaĢadığı olayları sosyoloji ıĢığında 

daha net görmeyi amaçlamaktır. Yansıtmacılığın asıl amacı topluma ayna tutmaktır. Edebiyat 

sosyolojisi de bu misyonu üstlenmektedir. Romanın geliĢimini anlamak ve analiz etmek; 

yaĢadığımız çağı anlamamızda bize yardımcı olacaktır.  Günümüze kadar varlığını sürdüren 

eserlerin ne gibi aĢamalardan geçtiğini anlamak ve bunu yorumlamak toplumu anlamak 

açısından önem arz etmektedir. Bu yüzden Türkiye‟de roman ve tarihçesiyle birlikte, 

Tanzimat döneminden günümüze kadar olan süreçte yayınlanan eserler ele alınacaktır.  

Ardından günümüzde piyasaya sürülen ve okuyucunun tercih ettiği kitap türlerinin 

baĢında gelen popüler romanların geliĢimi ve türlerine değinilecektir. AĢk, polisiye-dedektif, 

tarihi, acıklı, hidayet, fantastik, heyecan-macera-gerilim gibi pek çok türü bulunan popüler 

romanlar örnekler verilerek analiz edilecektir. Bu bölüm baĢlı baĢına tez konusu olacak kadar 

uzun ve kapsamlı olduğu için roman türleri en genel hatları ile açıklanılmaya çalıĢılacaktır. 

Ġlerleyen kısımlarda ise bu roman türleri içerisinde bulunan aĢk romanları bize en yardımcı 

olacak tür olarak karĢımıza çıkacaktır. Çünkü tez çalıĢmamızda yer verdiğimiz Kahraman 

Tazeoğlu‟nun eserleri aĢk romanları kategorisinde yer almaktadır. 
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Roman türlerine değindikten sonra popüler romanların iĢlevlerine değinilecektir. Bu 

roman türü bazı kesimler tarafından üstünkörü kaleme alınan ve sadece ticari kaygı güden 

eserler olarak nitelendirilse de aslında varlığını koruyan bir toplumsal gerçeklik olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. Çok fazla tüketiliyor olma sebebi bile baĢlı baĢına bir konudur.Tezin 

de temel savı neden bu kadar çok okunduğu, eserlerin topluma yansıyıĢ Ģekli ve o eserlerin 

birer kültürel üretim olduğu sonucunu çıkarmaya çalıĢmak hedeflenmiĢtir. 

Popüler romanın sosyoloji ile olan arasındaki bağ son derece kuvvetlidir. Bu eserler 

toplumdan kaçmak için tüketilebilecek sabun köpüğü olarak nitelenecek eserler arasındadır ve 

genellikle pembe dizi havasında yazılmaktadır. “Peki neden insanlar buna ihtiyaç duyuyor 

?”sorusunun cevabına bu bölümde yer verilecektir. 

Ġkinci bölümde; popüler romanların topluma yansıması daha geniĢ bir biçimde ele 

alınacaktır. Türkiye‟de popüler romanlara örnekler verilerek o dönemde okunan eserler 

hakkında çıkarımlar yapılacaktır. Ayrıca popüler ve estetik romanlar arasındaki ayrım 

belirlenecek, olumlu ve olumsuz özelliklerine değinilecektir. 

Üçüncü bölümde; araĢtırmamızın yöntem kısmıdır. Edebi eserler edebiyat sosyolojisi 

bağlamında sosyolojik olarak analiz edilip incelenmeye çalıĢılacaktır. Eser incelemesinde 

öncelikle yazar araĢtırılmalı, ardından eser-okuyucu-yayıncı- yazar ekseninde incelenmelidir. 

Biz de çalıĢmamızı bu Ģekilde analiz etmeye çalıĢacağız. Kahraman Tazeoğlu‟nun eserlerinin 

içeriğinin incelenmesi ve okuyucu üzerine yapılan araĢtırma olmak üzere 2 baĢlık altında eser 

incelenecektir. Eser incelenmesinde betimsel analizden yararlanılacaktır. Yöntem anlayıĢında 

Robert Escarpit rotamızı belirlememize yardımcı olacaktır. Betimsel analiz sayesinde eser 

incelemesi, verilerin iĢlenip bulguların tamamlanarak yorumlanması sağlanacaktır.  

Dördüncü bölümde; yazarın yaĢamı, eserleri ve roman anlayıĢına değinilecektir. 

Susacak Var, Vazgeçtim, Bukre ve AĢkla Kal adlı romanları sosyolojik olarak analiz edilip, 

bu kitapların nesnel ve edebi haritaları çıkarılacaktır. Kitapların ortak teması aĢktır. AĢkın 

perde arkasında verilen değerler toplumsal yapı çerçevesinde incelenilecektir. Yazar ile 

yapılan röportaj teze eklenecektir. 18.10.2015 tarihinde Antalya Kitap Fuarında yapılan yarı 

yapılandırılmıĢ görüĢme sorularına ve cevaplar doğrultusunda yapılan çıkarımlara yer 

verilmiĢtir. 

Sonuç ve bu bağlamda bir değerlendirme yazılıp, tez noktalanacaktır. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

1.1 Edebiyat ve Toplum ĠliĢkisi Bağlamında Edebiyat Sosyolojisi 

Edebiyat, sanat gayesi güdülerek meydana getirilen sözlü ve yazılı eserlere; söz ve 

yazı sanatının kurallarını öğreten ilme denir. Kelime “davet” anlamını taĢıyan Arapça “edb” 

den gelir (Edebiyat Ansiklopedisi, 1991: 95). 

Edebiyat kavramı 18.yüzyılın sonlarının tarihini taĢır. BaĢlangıçta edebiyat 

yapılmazdı, edebiyata sahip olunurdu. Bir kültür aristokrasisi vardır ve bu durumun sosyallik 

derecesinin azlığı edebiyat ve cemiyetin münasebet meselelerini ortaya çıkartmamıĢtır. Fakat 

16. yüzyılda bir evrim baĢlamıĢ ve 18. yüzyıldan sonra hızlanmıĢtır. Bilgiler özelleĢince ilmi 

ve teknik çalıĢmalar edebiyattan ayrılmaya, edebiyatın çemberi daralmaya baĢlamıĢ, edebiyat 

yalnız zevk ve vakit geçirme aracı olmaya yönelmiĢtir. Fayda ve tesiri azalan edebiyat, 

bundan sonra kendisiyle cemiyet arasında yeni organik münasebetler kurmaya çalıĢmıĢtır. 

Edebiyatın fayda ve tesirini, karĢılıksızlığını çoğaltan aynı kültürel ve teknik ilerlemeler 

tüketici cemiyette edebiyat ihtiyacını ve değiĢ tokuĢ araçlarını artırmıĢtır. Baskı makinesinin 

bulunması, kitap endüstrisinin geliĢmesi, okuryazarlığın yayılması ve daha sonra iĢit-gör 

tekniklerinin uygulanması, okumuĢlar aristokrasisinin eski belirtici imtiyazını dıĢarıya Ģöyle 

böyle açık seçkin burjuvaların kültürel meĢguliyeti haline getirmiĢtir, bize yakın zamanlarda 

ise edebiyatı kitlelerin kültürel ilerleme aracı yapmıĢtır.Bu özelleĢme bir yana, öte yandan bu 

yaygınlaĢma 1800 yıllarında hassas noktalarına eriĢtiler. Edebiyatın sosyal boyutunun farkına 

varıĢı o yıllara rastlar. Bu tarihte yayınlanan MmeStaél ‟in  „‟Sosyal Kurumlarla 

Münasebetleri Bakımından Edebiyat‟‟ adlı eseri hiç Ģüphesiz sistematik bir çerçeve içinde 

edebiyat ve cemiyet kavramlarını birleĢtiren Fransa‟da ki ilk teĢebbüstür. (Escarpit, 1963: 7-

8). 

Edebiyatın modern bilimlerin bir dalı olarak kabul görmesi yenidir. Eskiden bu 

sahanın adı fenn-i belagat, fenn-i Ģiir gibi terimler ile ifade edilir ve edebiyat ürünleri de 

belagat kuralları çerçevesinde değerlendirilirdi. Edebiyat bilimi genel olarak edebi eserleri 

birbirlerine göre değerlendirir. Eserin çağı, nesli ve türü içindeki yeri inceler. Edebiyatın 

konusunu, amacını iĢlevini, özünü, yöntemini araĢtırır; verileri inceler, geneller, özelleĢtirir ve 

bir nesne olarak kabul ettiği eseri anlatmaya yönelir (Macit ve Soldan, 2015: 27). 

GeniĢ bir anlamda “edebiyat” kelimesinihikayeler anlatan kompozisyonlar, 

durumların dramatize edilmesi, duyguları ifade etmek ve fikirleri desteklemek anlamlarıyla 
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kullanırız. Ebeveynler hikayeler ve Ģiirler ile çocuklarını mutlu ederler. ġairler ve söz 

yazarları canlı dinleyicilerden önce kendi çalıĢmalarını (eserlerini) okurlar. Oyunlar ve 

senaryolar, film ve televizyon ekranlarına çıkmadan önce, bu geniĢ kitlenin yararı için 

canlandırılır. Edebiyatı nasıl asimile ettiğimiz önemli değildir. Çünkü ondan hala pek çok Ģey 

biriktiriyoruz. Esasen okuyucular neden okumaktan zevk aldıklarını, amaçlarını, fikirlerini 

kolaylıkla ifade edememekte, açıklayamamaktadır. Bunların aksine sistematik ve kapsamlı 

okumanın değerine genel bir kabul ediĢ vardır. Edebiyat hem kiĢilik hem de entelektüel olarak 

geliĢmemize yardım eder. Bizim için kapılar açar. Fikirlerimizi esnetir. Hayal gücümüzü 

geliĢtirir, kavrayıĢımızı artırır ve sempati gücümüzü geniĢletir. Bir parçası olduğumuz 

kültürel, felsefi ve dini dünyayla bir bağlantı kurar. Farklı zamanlardaki ve mekanlardaki 

insanların hayallerinin ve mücadelelerin farkına varmamıza olanak tanır. Tüm yaĢam için 

duyarlılık ve Ģefkat olgunluğuna eriĢmemize yardım eder. Ġnsanların gayelerindeki uğraĢları 

görebilmeye olanak tanır. Duygularımızın, ilgilerimizin, düĢüncelerimizin, sempatimizin, 

gerginliğimizin, heyecanımızın, korkularımızın, kahkahalarımızın ve umutlarımızın 

çalıĢmasını sağlar. Kabul görmeye ve desteğe ihtiyaç duyan yaratıcı ve yetenekli insanlara 

destek vermek için bizleri cesaretlendirir. Biriken okuma deneyimlerimizle edebiyat bizim 

hedeflerimizi ve değerlerimizi, kendi kimliklerimizi aydınlığa kavuĢturabilmemizi 

Ģekillendirir. Edebiyat bizi insan yapar (Roberts ve Jacobs, 2005: 2). 

Türk Edebiyatı dünyanın en eski ve en yeni edebiyatları arasındadır. Birçok alimin 

tartıĢılabilir iddialarına göre Türk Edebiyatı‟nın yaratıcı geleneği Ġsa‟dan önceye dayanır. 

Ancak herkes tarafından kabul edilen gerçek, yazılı eserlerin 12. yüzyıla kadar dayandığıdır. 

Türk Edebiyatı‟nın ana dönemleri tarihin belli baĢlı dönemleriyle paralellik gösterir. Ancak 

alimler Türk Edebiyatı‟nın geliĢim sürecinin dönemlere ayrılmasında birçok farklı yaklaĢımı 

benimserler (Halman, 2009: 19). 

Hayatımızın hemen hemen her alanını kapsamıĢ olan edebiyat; ezelden beri 

yaĢamımıza hükmeden bir misyona sahiptir. Dönemler değiĢse de yaĢamlarını sürdüren 

insanlar, bu değiĢimden etkilenir ve her dönem bir Ģeyler üretilip farklı biçimlerde tüketmeye 

devam ederler.  Bu süreç dahilinde değiĢimden etkilenen olumlu türler olduğu gibi olumsuz 

türlerde vardır. Kimileri değiĢimden kaynaklı büyüyüp serpilir, kimisi de kuruyup yok olur. 

Yazıcı Meriç‟e dayandırarak; „‟ Edebiyat toplum bilimi, sanat toplum biliminin ilk 

koludur. Toplumun kendi iç dünyası hakkındaki bilincidir‟‟ der. Edebiyat toplum biliminin 

tarihi çok yenidir. Özellikle Ġkinci Dünya SavaĢından sonra geliĢmeye baĢlamıĢtır. Gerçi daha 

XIX. yüzyılda da edebiyatın çeĢitli türleriyle toplumsal hayat arasında iliĢkiye dokunan 

yazarlara rastlarız. Mme Stael (1766-1817), H.Taine(1828-1891) , Marx (1818-1883), Engels 
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(1820-1895), Belinski (1848-1892), SaltikovSçedrin (1826-1889), Çerniçevski (1818-1889), 

Dobriliabov (1836-1861), PisarePlehanov (1856-1918), Lukacs (1885-1971), Lenin (1870-

1924), Vladimir Zhdanov (…) baĢlıcaları olarak sayılabilir. Ama bunları edebiyat toplum 

biliminin kurucuları değil de habercileri saymak daha doğrudur. Çünkü hiçbiri edebiyat 

toplum bilimi konusunu sistemli olarak ele almıĢ değildir.  Edebiyat toplum biliminin ilk 

müjdecisi MmeStael ‟dir. „‟Sosyal Kurumlarla Münasebetleri Bakımından Edebiyat (1800)‟‟ 

adlı eseri hiç Ģüphesiz, sistemli bir inceleme çerçevesi içinde edebiyat ve toplum kavramlarını 

birleĢtiren ilk giriĢimdir. Dinin, törelerin ve kanunların edebiyat üzerindeki etkisiyle 

edebiyatın dine, törelere ve kanunlara yaptığı etkiyi inceler.Frankfurt Okulu kurucuları 

Lukacs ve Goldmann değiĢik açılardan kurgusal eser ile toplumsal grup arasındaki zorunlu 

iliĢkileri belirler. Lukacs, edebiyat eseri ile onun ortamı arasında kendiliğinden bir iliĢki 

öngörür. Goldmann ise eserde bulunan biçimlerin yapısıyla toplumun en önemli yanları 

arasındaki yapısal benzeĢmeye önem verir.Edebiyat olayına toplumsallık özelliği kazandıran 

yazar, eser, basım-yayım-dağıtım ve okuyucudan oluĢan dört boyutlu iliĢkiler ağının önemini 

ise ilk defa Robert Escarpit ortaya koyar.GuyMichaud 1950‟de Ġstanbul‟da basılan Bir 

Edebiyat Sosyolojisine GiriĢ kitabında bir edebiyat toplum bilimi fikrini bugün kabul 

ettiğimiz Ģekliyle ortaya attı. Yazar kuĢakların birbirini izlemesinde dairevi Ģekiller çizerek 

açılan eğrimsi bir düzen aralıklarla tekrarın geçerli olduğu görüĢünü belirtti.Edebiyat toplum 

biliminin ülkemizdeki durumu ise çok zayıftır. Edebiyat toplum biliminin çözümüne 

yöneldiği temel meseleler Ģunlardır: 

 Yazarlar hangi değerleri kullanmıĢtır? 

 AynileĢme ölçüsü olarak yazarlara yardımcı olan değerler nelerdir? 

 Edebiyat eserleri hangi beğenilere, hangi toplumsal gruplara yönelmiĢtir? 

 Edebiyat, önceden var olan hangi değerleri destekledi, hangi değerleri yıktı ve hangi 

değerleri öne sürdü? 

 Ġcatta, rol yapılan ve kurumlaĢmıĢ davranıĢ kalıplarının yoğunluğu nedir? 

 Edebiyat tarafından edebiyat yolu ile özel bir –edebi- davranıĢ gerçekleĢtirildi mi 

gerçekleĢtirilemedi mi? 

 Edebiyat toplum biliminin konusu olan davranıĢlar nasıl yapılaĢtı, toplumsal alanla 

iliĢkilerinde hangi değiĢim ve etkilerle karĢılaĢtı? (Yazıcı, 2009: 44 - 46). 

Edebiyatın kendine özgün yasaları, yapıları ve aygıtları vardı. Edebiyat eserine ne bir 

fikir iletme vasıtası ve toplumsal gerçekliğin bir yansıması ne de aĢkın bir hakikatin 

tecellisiydi: ĠĢleyiĢi bir makineyi incelercesine analiz edilebilecek maddi bir olguydu. Eser 

nesneler veya duygulardan değil, kelimelerden oluĢmuĢtu; onu yazarın zihninin dıĢavurumu 
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olarak görmek yanlıĢtı. John M. Ellis “edebiyat” teriminin “ot” kelimesi gibi iĢ gördüğünü 

iddia etmiĢtir: Otlar belirli türde bitkiler değil, bir bahçıvanın Ģu ya da bu nedenle etrafta 

görmek istemediği bitkilerdir. Belki de edebiyat bunun tam tersi anlamına gelir: ġu ya da bu 

nedenle birilerinin çok değer verdiği her türlü yazı. Felsefecilerin diyeceği gibi , “edebiyat” ve 

“ot” ontolojik değil işlevsel terimlerdir. ġeylerin sabit varlıklarını değil, bizim ne yaptığımızı 

anlatırlar (Eagleton, 2014:17,23). 

Eserleri yorumlamaya çalıĢırken Felski‟nin “Yorumlamak için neden bu eser 

seçilmiĢtir? Eser Ģimdi benimle nasıl konuĢmaktadır? ġimdiki değeri nedir?” (Felski, 2016: 

20) gibi sorularına yanıt aramak ve objektif bakabilmemiz önemlidir. 

Edebiyat estetik yani sanatsal bir doyum sağlamak amacıyla güden; düĢünce ve 

duyguları güzel ve etkili bir biçimde ifade eden dilin konuĢma ve düzyazı dilinden farklı 

yanlarını ortaya koyan ve dili de araç değil, amaç olarak kullanan kurmaca bir anlatım 

biçimidir (Batum MenteĢe, 2008: 50). 

Harfler piyanodaki notalara benzer. Bastıkça ard arda gelen notalar nasıl ruhu 

okĢuyorsa, ortaya çıkan kelimeler dizisi de insanı o Ģekilde büyüler. Lakin bunun içinde yazar 

o harflere hükmedebilmeli, onları eğip bükebilmelidir. Bu sayede okuyucuya duyguyu daha 

net bir biçimde geçirecektir. Bunu yapamazsa harfler sadece alfabedeki mevcudiyetlerinden 

baĢka bir iĢe yaramayacaktır. 

Edebiyatın siyasal, sosyolojik, felsefi ve dinsel gibi birden fazla alanda tanımlaması 

mevcuttur. Fakat en genel olarak edebiyatı „insan faaliyetlerinin bir biçimi‟ olarak 

tanımlayabiliriz (Palabıyık, 2009: 126). 

Sartre‟a göre; “Hiçbir konu, önceden edebiyat sanatının dıĢında sayılamaz.Bütün 

mesele, insanın neyi yazacağını bilmesinde. Ġyi yazarlarda hiçbir zaman konu üsluptan önce 

gelmez” (Karaalioğlu, 1980: 26). 

Edebiyatın toplumsal iĢlevinin büyük sorumluluklar üstlendiği bilinmektedir. Ġnsanı 

çevresiyle birlikte değiĢtirip bilinçlendirmede en etkili öğelerden biri de edebiyatın mucizevî 

gücüdür. Edebiyatın yöneldiği ortam, insan ve onun doğası olduğuna göre, iĢlevini 

gerçekleĢtireceği ortam da burası olacaktır. Ġnsana yönelik bir sunudur edebiyat. Bu davete 

yönelmediği zaman insan, yazının verimliliği ortadan kalkabilir ve belleğini yitirebilir. Her 

dönemde yaratıcı ve yönlendirici gücüne tanık olduğumuz edebiyat/yazın, gücünü yenilemesi 

için, yitirdiği belleğe geri dönmelidir. Bu zorlu burgacı, ancak okurla buluĢacağı yaratı 

noktasında aĢabilecektir. Edebiyat, bazen bir baĢkaldırıdır, bazen de bir sorgulama. Ġnsanların 

bilincinde döllenen bir tanrısal itkidir. Bir iletiĢim yatağıdır. Bir yönlendirme, bir yaĢam 

biçimidir. ÇağdaĢ dünyamızın sorunsal, sendromlu ağına düĢmüĢ insanımızın, iletiĢimsizlik, 
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yalnızlık, patolojik belirtiler, isteksizlik, karamsarlık, yaĢama ümitsizce bakıĢ gibi yaĢamsal 

bozuk belirtilerle iç içe olması tek bir nedenle olmasa bile, en önemli nedenlerden olan, sanat 

yoksunluğu ve bundan duyulması gereken zevkin yaĢanmaması ile açıklanabilir (Bülbül, 

Türkoğlu ve Tüzeci, 2014:2 - 3). 

Eagleton‟ın eleĢtirel bakıĢ açısına göre; 18. yüzyılın baĢlarında haddinden fazla 

genellemeleri riske atmak için eleĢtirinin konusu kültürel politikaydı; 19. yüzyılda ise ana 

konu toplum ahlakıydı; yaĢadığımız asırda ise eleĢtiri bir edebiyat meselesi halini aldı. Robert 

Weimann‟ın da eleĢtirdiği üzere “akademi alanındaki eleştirmenler eleştirinin medenileşen 

fonksiyonunu göz ardı ediyorlar” (Eagleton, 1984: 107). 

Edebiyatın bize hissettirdiği her zaman mutluluk olmayabilir. Bazen sözcükler 

üzerimize bir toprak da atabilir. Okuduğumuz satırlardaki acılar bizi o olayın içerisine çekip, 

acıyı hissetmemizi sağlayabilir. Bu Ģekilde üzerimizde bir toprak parçası kalır. Yine de bu 

toprağa biraz su eklenmesi edebiyatın filiz açmasını sağlar. Dökülen kireçli bir su da bu filizi 

kurutup yok eder. Sözcük seçimi ve duyguyu doğru Ģekilde geçirebilmek bu yüzden 

önemlidir. Her sözcük, her yazı, her Ģiir, her roman doğru duyguları aĢılayacak diye bir Ģey 

yoktur. Toplum hangi duyguya ihtiyaç duyuyorsa okuduğu romandan o duyguyu hayatına 

yansıtır.  

Edebiyat anlatılan olayların tamamıdır. Bu anlatılar yaĢantıyı oluĢturur yani bir 

anlamda hepimizin güncesidir.Edebiyat bilimci Jürgen Landwehr “Kurmaca ve Kurmaca dıĢı” 

baĢlıklı yazısında kurmacalık, kurmaca dıĢı oluĢ tartıĢmalarını 4 ana baĢlıkta topluyor. 

1. Platon‟un edebiyatı yalanla bir tutmasıdır. Edebiyat uydurmacanın ta kendisidir, 

gerçek hayatın asla yerini tutmaz. 

2. Kurmacaya itibar etmediğini belirten Landwehr, bu tezin savunucularına göre edebiyat 

gerçeği tıpatıp kopyalamalıdır, ama öyle bir Ģekilde ki gerçek, arzulandığı biçimde 

ortaya çıkmalıdır. Bu da dogmatik ve totaliter sistemlere uygun düĢmektedir, çünkü o 

sistemlerde kurmacayla oynamak tehlikeli sayılır. 

3. Ġkinci görüĢe yakın sayılabilir, çünkü “fayda” ve “kullanıĢlılık”, edebiyatın 

belirleyicisi olarak görülür.  

4. Kurmacayı Aristoteles‟in Poetika‟sından beri edebiyatın ana unsuru olarak görür.  

Edebiyatı insanın çevresiyle hesaplaĢmasının bir türü olarak nitelerken Landwehr Ģöyle diyor: 

“Edebiyat, dil aracıyla estetik bir aktivitedir. Böylece de aynı zamanda iletiĢimin özel 

bir aracıdır ve özel, yani estetik bilginin bir aracıdır. Bunun sonucu olarak da edebiyat 

toplumsal uygulamanın söz konusu tarihi dönemindeki öğesidir”(Aytaç, 2003: 39). 
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Edebiyat, duyguları açığa çıkaran, ortaya koyan, onları irdeleyen, insan duygularını 

derinden betimleyen bir etkinlik olarak insan varoluĢunu aydınlatabilecek önemli ipuçları 

verir.Bir bakıma insanların birbirlerini daha yakından tanıma fırsatı verir. 

Murdoch‟a göre; Edebiyat, sözcükleri kullanan bir sanat biçimidir. Murdoch 

edebiyatın edebiyat olabilmesi için kiĢiyi duygusal olarak harekete geçirmesi gerektiğini 

düĢünür. Ona göre “edebiyat, belli duyguları uyandırmak için baĢvurulan disiplinli bir teknik 

olarak nitelendirilebilir… Edebiyat ya da herhangi bir türden sanat yapmak güdüsünün 

dünyanın biçimsizliğini yenme ve aksi hâlde anlamsız bir moloz yığını gibi görünecek 

malzemeden biçimler çıkararak insanın kendisini neĢelendirme isteği” olduğunu ifade eder 

(Koç, 2015: 11, 113). 

Edebiyat üzerine düĢünmenin önemli bir boyutu insan üzerine düĢünmekse, edebiyat 

çalıĢmalarını psikolojiden tamamen bağımsız düĢünmek mümkün değildir. Edebiyat var 

olduğundan beri, hep insan üzerine kafa yormuĢ, dil dediğimiz olgunun zengin ifade 

potansiyelini en iyi Ģekilde kullanarak insan duygu, düĢünce ve davranıĢlarını anlatmaya, 

anlatırken de her zaman daha iyi anlamaya gayret etmiĢtir.Ġnsan üzerine yürütülen 

düĢüncelerde edebiyat eserlerine hep gönderme yapılmıĢ, insana özgü bazı temel duygu, 

durum ve davranıĢlar, neredeyse tüm dünyaya mal olmuĢ edebiyat karakterleriyle 

özdeĢleĢmiĢtir. Bu sebepledir ki, aĢk deyince hemen akla Shakespeare‟in Romeo ve Juliet‟i 

veya kıskançlık deyince Othello‟su gelir. Ġnsan duygularını, davranıĢlarını ve zihinsel 

süreçlerini bilimsel bir çerçeve içerisinde açıklamaya çalıĢan psikolojinindoğuĢunda da, 

özellikle Sigmund Freud‟un düĢünceye kuramlarını geliĢtirmesinde, edebiyatın önemli bir 

esin kaynağı olduğu bilinir. 

Abrams‟a göre edebiyatın 4 temel öğesi vardır: 

 Eserin kendisi 

 Eserin evreni, yani eserde yaratılan gerçeklikle yakın veya uzak iliĢkisi olduğu 

düĢünülen dünya 

 Yazar 

 Okur 

Bu dört öğe hiçbir zaman birbirinden tamamen bağımsız düĢünülemez ve aralarında önemli 

örtüĢme ve etkileĢimler vardır (Korkut - Naykı, 2012: 9). 

Dilthey, edebiyatı ve sanatı “varoluĢu anlamanın organonu” olarak görür. 

Heidegger‟de de, Ģiir, biyografi ve tarih gibi yazı biçimleri, insanın davranıĢ biçimlerini, 

kapasitelerini, gizilgüçlerini, olanaklarını, becerilerini, kısaca tinsel yapısını anlamanın 

biçimleridir. Dilthey‟a göre, edebiyat ürünleri, tarihsel toplumsal dünyada ortaya çıkan 
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değiĢimi yansıtırlar, bu değiĢimin tanıklığını yaparlar. Bu tanıklık yalnız toplumsal yaĢamda 

olup bitenlerle sınırlı kalmaz, içsel yaĢamı da içine alır.Edebiyatın baĢlıca malzemesi, 

sözcüklerdir. Edebiyat, sözcüklerle varlık kazanır. “GüzelleĢtirilmiĢ dil” olan edebiyat, dildeki 

güzelliği arayan bir sanattır (TaĢdelen, 2006: 43, 45). 

Edebiyatın pek çok tanımı ve iĢlevi bulunmaktadır. Her bilimde olduğu gibi edebiyat 

da toplum ile iç içe olmak durumundadır. Aslında edebiyatı var eden toplumdur. Peki toplum 

bilimi nedir? 

Toplumbilim, insanların toplum yaĢamının koĢullarını nesnel olarak ve toplumsal 

bütün içinde inceleyen bilimdir. Amacı, insanların davranıĢlarını belirleyen toplumsal 

çevrenin oluĢumunda, iĢleyiĢinde ve geliĢimindeki düzenliliklerini açıklamaktadır.  Toplum, 

baĢta kendi kendini korumak ve sürdürmek olmak üzere birçok temel çıkarlarını 

gerçekleĢtirmek için iĢbirliği yapan (bir ölçüde çatıĢmakla birlikte) insanlardan oluĢan, göreli 

bir sürekliliği olan, genellikle belli bir coğrafyasal yeri ve ortak ekini(kültürü) bulunan, çok ya 

da az ölçüde kurumlaĢmıĢ bir karmaĢık iliĢkiler bütünüdür (Ozankaya, 1994: 11). 

Sosyoloji içinde yaĢadığımız dünyayı anlamaya çalıĢan, son derece heyecan verici 

bir bilim dalıdır. Bazı yazarlara göre sosyal bilimler içinde en ihtiraslıdır ve alanı son derece 

geniĢtir. Göç, toplumsal değiĢme, sanayileĢme, romantik aĢk, din, savaĢ, hukuk, suç, gençlik 

sorunları ve küreselleĢme vb. sosyolojinin ilgilendiği konulardan sadece bir kısmını 

oluĢturuyor. Berger‟in ifadesiyle, sosyoloji „‟özeldeki geneli‟‟ ya da „‟benzerlik içinde 

farklılığı‟‟ gören bilim dalıdır. Sosyolojinin en önemli bilgeliği Ģeyler göründüğü gibi 

değildir.  Sosyal gerçeklik, çok sayıda anlam katmanına sahiptir. Her yeni katmanın keĢfi 

bütünün algılanıĢını değiĢtirir. Berger‟a göre „‟Sosyoloji bir uygulama değil,anlama 

çabasıdır.‟‟ Sosyoloji birçok sosyal bilim dalında olduğu gibi, genç bir bilim olarak 

değerlendirilir. Ġsim babası Auguste Comte‟dur. Latince eĢ, arkadaĢ, birliktelik (companion) 

anlamına gelen „‟socius‟‟ ile Yunanca inceleme (study) anlamına gelen „‟logos‟‟ 

sözcüklerinin bir araya getirilmesinden oluĢmuĢtur. Kelime anlamı itibariyle, „‟Toplumsal 

üyeliğin temellerinin incelenmesi‟‟ olarak tanımlanabilir (Bozkurt,2009: 2-3) 

Her bilimin nihai amacı açıklamak, yani nesnesini nesne ve o nesne yapan 

belirleyicilikleri ortaya çıkarmaktır. Sosyoloji toplumsalın bilimi olduğuna göre, sosyolog da 

toplumsal gerçekliğin belirleyicilerini ortaya koyacaktır. Bu gerçeklik ise doğal değil, insanın 

var ettiği gerçekliktir (Cangızbay, 1996: 7). 

Toplumbilim tanımlamaları çeĢitlidir. Örneğin;  

 Comte‟a göre; toplumbilim toplumun ansiklopedik bilimi, diğer sosyal bilimlerin 

özümsemesidir. 
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 Spencer‟e göre; sosyal bilimlerin genelliklerini birleĢtiren bir bilimdir. 

 Simmel‟e göre toplumdaki insan davranıĢlarının Ģekilleriyle ilgili bir bilimdir. 

 Lazarsfeld‟e göre sosyal bilimlerin metodolojisidir. 

ÇeĢitli tanımlamalardan ortaya çıkan düĢünceye göre toplumbilim toplumun temelini ya da 

toplumdaki iliĢkilerini inceleyen bir bilimdir Ģeklinde belirtilir. Toplumbilim; pozitif bir bilim 

olarak, toplumdaki gözlenebilir ve nesnel olguları konu edinen ve bu olgular arasındaki 

nedensel iliĢkileri genellikler biçiminde formüle ederek geleceğe iliĢkin çıkarsamalar bulunma 

olanağı sağlayan, toplumdaki tüm iliĢkileri inceleyen bir bilim dalıdır. Bilindiği gibi bir 

toplum doğaüstündedir ve doğayla karĢılıklı ve sürekli bir iliĢki halindedir. Toplumbilim 

toplumun tümünü dolayısıyla toplumdaki iliĢkileri inceler (Kocacık, 1997:11-12). 

Sosyoloji modern toplumlarda insan topluluklarının ve sosyal yaĢamın sistematik 

çalıĢmasıdır. Sosyoloji sosyal kurumlarla ilgilidir. Bunlar bütün toplumlarda bulunan organize 

edilmiĢ çeĢitli sosyal düzenlemelerdir. Örneğin aile evlilik için yapılan düzenlemelerle 

ilgilenen bir kurumdur. Ġnsanların hangi yaĢlarda evlenebileceği kiminle eĢ olabileceği ve kaç 

çocuk yetiĢtirmeleri gerektiği gibi. Eğitim sistemi davranıĢlar, bilgi ve becerilerin nesilden 

nesile aktarılmasının yollarının temelini oluĢturur. ÇalıĢma ve ekonomik sistem, üretimi 

gerçekleĢtirecek malların ve doğaüstü insan iliĢkileri ile ilgilenen dinsel kurumların yollarını 

organize eder. Bu sosyal kurumlar toplumların sosyal yapılarını, toplumun sosyal bloklarının 

inĢasını meydana getirir. Sosyoloji bu çeĢitli sosyal kurumların nasıl iĢlediğini ve birbirleriyle 

nasıl bir iliĢki içinde olduklarını, çocukların eğitim düzeylerinin nasıl bu kadar iyi iĢlediğine 

dair ailenin etkisi gibi… 

Sosyologların bulgularının tamamı sağduyuyu zayıflatmakta kalmaz, toplumun 

üyelerinin sağduyuyu anlayabilmelerine de katkı sağlarlar. Sosyoloji iki önemli yönden 

sağduyudan ayrılır:Sosyologlar sosyal bir imgelem kullanırlar. Bu demektir ki günlük hayatın 

bilinen rutinleri üzerinde çalıĢırlarken, sosyologlar farklı bir açıdan ve alıĢılmamıĢ yollardan 

bunlara bakarlar. Sosyologlar Ģeylerin geçmiĢte nasıl değiĢtikleri, toplumlar arasında nasıl 

ayırt edildiği ve gelecekte nasıl değiĢebilecekleri üzerinde çalıĢarak düĢünceleri yeniden 

incelerler.Sosyologlar karar vermeden önce kanıtlara bakarlar. Sosyologların açıklamalar ve 

sonuçları; konulu araĢtırma prosedürlerinin kullanılmasıyla itinalı bir Ģekilde toplanan kesin 

kanıtlara dayanır  (Browne, 2005: 1 - 2). 

Sosyolog, salt bir meslek erbabı değil, aynı zamanda bir entelektüel tavrına da sahip 

olması gereken bir kimsedir (Cangızbay, 1996: 8). 

Ġnsanın sosyal iliĢkileri üzerinde deney yapmak mümkün olmamakla birlikte gözlem 

yapılabilir ve baĢka yöntemlerle objektif bilgiler toplanabilir, onun için sosyoloji bir bilimdir. 
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Sosyolojinin ilk dönemlerindeki uzmanlaĢması, büyük ölçüde sosyolojinin gözlemlenmesi ve 

anlaĢılması kolay olan örneğin toplumun siyasal, ekonomik, ailesel ve dinsel kurumları 

arasındaki farklar gibi taraflarına, özelliklerine göre ortaya çıkmıĢtır.Sosyoloji toplumların 

bugüne kadar uymak zorunda oldukları evrensel iliĢkileri ve en iyi toplumun hangi toplum 

olduğunu araĢtırmaz. Çünkü en iyi, felsefi bir kavram olduğu gibi ayrıca kiĢiden kiĢiye 

toplumdan topluma değiĢir (Arslanoğlu, 2012: 1, 3, 4). 

Ġnsanlar sosyal varlıklardır. AĢk iliĢkilerinden savaĢa kadar, yaptığımız her Ģey 

baĢkalarıyladır. Bizler sürekli gruplar inĢa ederiz. Bizim umutlarımız, korkularımız, 

fırsatlarımız, kimliğimiz ve davranıĢlarımızın hepsi, sosyal anlayıĢları ifade eder. Kim 

olduğumuz, toplumdaki konumunuzla yakından iliĢkilidir. Eğer sokakta yaĢayan bir insan ya 

da Ģirketin tepe yöneticisi olsaydık hayatımız çok farklı olurdu. 

Smelser‟in de belirttiği Ģekilde, bugün adeta güneĢin altında hemen her Ģeyin 

sosyolojisi vardır. Bazı yazarlara göre sosyoloji, son derece parçalanmıĢ bir biçimde 

uzmanlaĢmıĢtır ve ilgili literatürü ortak bir temele oturtmak son derece güçtür. Bu yazarlar, 

sosyolojinin alanının son derece güçtür. Bu yazarlar, sosyolojinin alanının son derece dağınık 

ve ortak bir kimlikten yoksun olduğunu iddia etmektedirler. Ancak Smelser‟ın da haklı olarak 

belirttiği bu yorumlar abartılıdır. Bu olağan üstü geniĢ ilgi alanına rağmen, eklektik bir 

yaklaĢımla sosyolojiyi” toplumu, grupları, toplumsal iliĢkileri ve kurumları sistematik olarak 

inceleyen bilim dalı‟‟ Ģeklinde tanımlayabiliriz (Bozkurt, 2009: 3-4). 

Bourdieu‟ya göre sosyolojinin görevi, toplumsal evreni oluĢturan çeĢitli toplumsal 

dünyaların en derine gömülü yapıların yeniden üretimini ya da dönüĢümünü sağlama eğilimi 

gösteren mekanizmaları da gün ıĢığına çıkarmaktır. Bu evrenin özelliği, onu oluĢturan 

yapıların deyim yerindeyse ikili bir yaĢamı olmasıdır. Bu yapılar iki kez var olur. Ġlk olarak 

maddi kaynakların ve toplumsal olarak kıt değer ve malları edinme araçlarının dağılımı 

tarafından oluĢturulan bir “ilk düzey nesnellik” içinde; ikinci olarak da, toplumsal 

eyleyicilerin pratik etkinliklerinin, davranıĢlarının, düĢüncelerinin, duygularının ve 

yargılarının simgesel matrisi olarak iĢlev gören zihinsel ve bedensel Ģemalar biçiminde, 

“ikinci düzeyde nesnellik” içinde var olurlar (Bourdieu ve Wacquant, 2012: 17). 

Günümüzün sosyolojisi, artık değer yargılarına dayanan, toplumsal problemleri akıl 

yürütme yoluyla çözümlemek isteyen, tarihsel karakter gösteren ve genel toplumsal kanunlara 

varmaya çalıĢan 19. yüzyılın Avrupa sosyolojisini geride bırakmak istemekte, Amerikan 

sosyolojisi gibi mevcut toplumsal problemlere çare bulmaya gayret etmektedir (Arslanoğlu, 

2012: 7). 
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Değer yargılarımız yetiĢtiğimiz çevrenin etkisi ile Ģekillenir. Romanlara yansıyan 

aile yaĢantısı, iliĢkiler, iĢ yaĢantısı aslında toplumun romana yansımasıdır. Edebiyat ve 

sosyoloji bu durumda iç içe geçmiĢtir. Edebiyat sosyolojisi denildiğinde akla ilk hangi alanın 

baskın çıktığı sorusu gelebilir. Edebiyat mı topluma Ģekil verir, toplum mu edebiyata? 

Öncelikle edebiyat sosyolojisini bir bütün olarak ele alalım. 

Edebiyat sosyolojisi, edebiyat biliminin bir disiplini olarak ilk defa 1900‟lü yılların 

baĢında Doğu bloğu ülkelerinde ve Amerika BirleĢik Devletleri‟nde ortaya çıkmıĢtır. Daha 

sonra 70‟li yıllarda Federal Almanya‟da metodolojik çalıĢma alanı oluĢmuĢtur. Edebiyat 

sosyolojisi çalıĢmalarının Batı‟da Mme de Stael ile baĢladığı kabul edilir. Türkiye‟de ise 

edebiyat sosyolojisini terim olarak ilk defa Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu kullanmıĢtır. Nurettin 

ġazi Kösemihal ise edebiyat sosyolojisini bilimsel bir etüt niteliğinde Türkiye‟de baĢlatan ilk 

kiĢidir. 1965-1966 öğretim yılında Ġstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi‟nde ilk defa ders 

olarak okutulmaya baĢlanmıĢtır. Bu dönemde önemli çalıĢmalar yapılarak edebiyat 

sosyolojisinin Türkiye‟deki alt yapısı oluĢturulmuĢtur. Cemil Meriç bu dönemde edebiyat 

sosyolojisiyle ilgili çalıĢmalar yapmıĢtır. Edebiyat ve sosyolojinin kesiĢme noktaları üzerinde 

duran Meriç yeni bir disiplinin oluĢmasına yoğunlaĢmıĢtır (Cuma, 2009: 84). 

Edebiyat biliminin baĢka kültür bilimlerinden herhangi biri yardımıyla 

yürütülmesinde öncelik, sosyolojide olmuĢtur. Edebiyat sosyolojisi terimiyle anılan bu 

branĢlararası çalıĢma, edebiyat üretiminde ve alımlanmasında özellikle toplumsal koĢulları ve 

sosyokültürel temelleri araĢtırmayı amaçlar. Edebiyatın toplumla iliĢkisini fark etmiĢ olmak 

çok eskilere, 18.yüzyıl yazarlarına kadar gitse de edebiyat sosyolojisinin baĢlı baĢına bir 

araĢtırma alanı, bir bilim dalı oluĢu nispeten yenidir. Edebiyat sosyolojisinin bir branĢ olma 

baĢarısı 1960‟ların ve 70‟lerin filoloji alanlarındaki toplum eleĢtirisi ve toplum kuramı 

yönündeki değiĢimiyle olur. Fransız sosyologlarından Goldman ve Bourdieu, edebi eseri ilgi 

odağı yaparlar. Her ikisi de farklı kuramsal araçlarla olsa da toplumsal hayatın iliĢkilerini, 

yasallıklarını ve etkileĢimlerini edebi metnin kendisini inceleyerek, yani edebi kurguları ve 

mevcut kurmaca dünyalarını inceleyerek ortaya çıkarmaya çalıĢmıĢlardır.Goldman edebiyatla 

toplumsal-ekonomik durum arasında bir uyum olduğu sonucuna varır. Marksist altyapı-

üstyapı modelini edebiyata ve kültüre göre bağımsızlık tanıdığı ölçüde benimser.  

Bourdieu‟nun edebiyat konusunda çok sayıda çalıĢması vardır. Bu araĢtırmalarında “edebi 

alanlar” kavramını esas alır. Temel eseri “Sanatın Kuralları Edebiyat Alanlarının Doğası ve 

Yapısı” (1992)‟ de yayınlanır (Aytaç, 2005: 79-81). 

Edebiyat; bilgi, gözlem ve deneyiĢlere dayalı duygular, düĢünceler, hayaller 

yardımıyla güzel söz ve yazı eserleri meydana getirme bilgi ve sanatıdır. Toplumun gerçek 
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kimliğini ve kiĢiliğini güzel söz ve yazıyla ortaya çıkartmaktır. Gerçek yaĢantılara ıĢık tutar. 

Edebiyatın bilimle hiçbir Ģekilde alakası yoktur. Ancak bilimden de çıkardığı bilgileri kendine 

göre süsleyerek, hayal ederek bizleri de içine alarak yansıtır (Doğan vd., 2009: 148). 

Edebiyat bilimin değil, duyguların ağır bastığı bir alan olarak görülse de, sosyoloji 

ile alaka kurulduğu zaman edebiyat da bir bilim haline dönüĢmektedir. Sosyoloji nasıl 

toplumdaki farklı kesimlerde yaĢanılan toplumsal olayları inceliyorsa, bunların kitaplara 

yansıyıĢ Ģekli de edebiyat sayesinde olur. Edebiyat sosyolojisi de edebiyat sayesinde 

toplumsal hayatı incelemeye fırsat bulur. 

Edebiyat sosyolojisi ülkemizde daha çok sosyologların ilgi gösterdiği bir alandır. 

Tural‟a göre; Edebiyat incelemelerinde sosyoloji yöntemini, edebiyat biliminde kullanılan 

diğer yöntemlerle birlikte düĢünmek gerekir. Edebiyat araĢtırmacısı edebiyat sosyolojisinin 

ölçütlerini öne çıkaran metotlardan daha çok faydalanmalı ama edebiyat biliminin içinde 

beliren temel kuramları da dikkate alarak karĢılaĢtığı sorunların çözümüne uygun yöntemleri 

değerlendirmelidir (Macit ve Soldan, 2015: 30). 

Edebiyat sosyolojisi, geleneksel değerlerin korunması ve gelecek nesillere 

aktarılmasında güçlü bir araç olan edebiyatın, yazar açısından ele alınıĢını, yazarın birey 

oluĢundan hareketle psikolojik tabanının varsayımı ve okuyucu noktasındaki iĢlevini göz 

önünde bulundurur. Zevk kavramının çerçevelediği düĢüncelerden hareketle, edebiyatın 

okuyucuda meydana getirdiği güdüler ise, toplum ve toplumsal hayatın dinamiklerini etkiler 

(Aydın, 2009: 361). 

Edebiyat sosyolojisinin temel savlarından biri, edebiyatın ve edebi metinlerin, 

toplumla ve kültürel bağlamı içerisinde değerlendirilmesi gerektiğidir. Edebiyat ve toplum 

arasındaki iliĢkinin karĢılığı mutlaka vurgulanmalıdır. Edebiyatın ve edebi metinlerin 

analizinde toplumsal olan kullanılabileceği gibi toplumsal olanın açıklanmasında edebiyatın 

ve edebi metinlerin kullanılması da yeni imkanlar sağlayacaktır(Kırtıl, 2012: 292). 

Edebiyat sosyolojisi, edebiyat ile toplumsal alan (toplumsal olgular/olaylar) 

arasındaki iliĢkileri inceleyerek, edebiyat-toplum iliĢkisinin değiĢik yönlerini, yansımalarını 

ortaya koymaya çalıĢmaktadır. Edebiyat sosyolojisi, temelde edebi eserlerin içerikleriyle 

(konu, muhteva, metin) kendisini sınırlandırarak salt metin merkezli bir araĢtırma 

gerçekleĢtirmemektedir. Bunun ötesinde edebiyat sosyolojisi, edebiyat iliĢkilerini kendisine 

merkezi tema olarak seçmektedirler. Buna göre edebi metin dolayımında oluĢan iliĢkiler, 

kümeler, gruplar, aktörler ve iliĢki ağları, yazar, metin, okur kitlesi, yazar kuĢakları, 

yayıncılık, okuma sorunu ve okuma nedenler/sonuçları gibi meseleler edebiyat mecrasını 

belirlemektedir. Sözü edilen olguların her birinin karĢılıklarını, açılımlarını kendi 
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yöntemleriyle ayrıntılı bir Ģekilde ele alan edebiyat sosyolojisi, yalnızca edebi eserler ile bu 

eserlerin içinde doğdukları toplumsal kesimlerin ortak bilinçleri arasında bağlantı kurmakla 

kendini alanını sınırlandırmamaktadır. Bunun ötesinde disiplinin amacı, eser-toplum 

iliĢkisinin tüm boyutlarını içerecek analizlere ulaĢmaktır. R. Escarpit‟in edebiyat 

sosyolojisinin dört unsur bağlamında oluĢtuğunu belirtmesi, disipline bir açılım 

kazandırmıĢtır. Bu yaklaĢıma göre edebiyat sosyolojisi ürün/eser, yazar, okur, basım/yayım 

unsurlarını ayrı ayrı incelemektedir (Alver, 2006: 185) 

Füsun Akatlı bir söyleĢide edebiyatın Türkiye‟deki durumunu Ģöyle betimler: “Kitabın 

okunmadığı, edebiyatın gereği gibi yerini bulmadığı bir toplumda, edebiyatın eleĢtirilmesi, 

tartıĢılması boĢunadır. Moran edebiyat yapıtının eleĢtirel analizinde iki temel ölçütün ortaya 

çıktığını belirtir ve bu iki ölçütü felsefi temelleri itibariyle değerlendirir:  

 Gerçekliğin yansıtılmasındaki baĢarı 

 Okur ya da toplum üzerindeki etkinin niteliği (Yener, 2006: 19 - 20). 

Edebiyat bazen bugünün gerçeğinden çok yarının gerçeğini ifade eder.  Daha çok 

istenen fakat olmayacak olan bir yarının ifadesidir. Çünkü geleceğe biçim veren yalnız 

düĢünce değildir. KonuĢmak, yapmaktan daha kolay ve daha çabuktur. Bunun için edebiyat, 

çok defa ruhun gizli hayatının ilk ve biricik gerçek yoludur. Genel olarak eserlerimizde 

görülen budur (Doğan vd., 2009: 150). 

Edebiyat geleceği gösteren bir kahin olmasa da, gelecek için bir dilek ağacıdır. 

Ġnsanlar olmasını hayal ettikleri durumları kitaplarda arayıp bulurlar ve gerçek olmasını 

dilerler. Ġstekleri birkaç dakika da olsa o sayfalar arasında kayboldukları zaman gerçekleĢir. 

GeçmiĢte yaĢanan olayların kitaplara daha sık konu olduğu görülmektedir. Gelecekte 

yaĢanmak istenenler ise ütopik göründüğü için eserlere çok fazla konu olmamıĢ, son dönem 

popüler romanlarda bu durum tercih edilir olmuĢtur. 

1.2Edebiyat Sosyolojisinde Teori Kavramı 

Teori, „‟Bilgi edinme sürecinin herhangi bir aĢamasında ortaya atılan, geçerlilik ve 

güvenilirliği bilimsel yöntemle saptanmıĢ bir genel bilgi ve açıklama düzenidir.Modern 

bilimsel ve felsefi bakıĢ açısına göre, deneyle karĢıtlık içinde, düĢünce ile kazanılmıĢ bilgi; 

belli olayların ilkelerden kalkarak bilimsel olarak açıklanması ve tek tek bilgilerin genel 

yasalar altında toplanması; kendilerinden her türlü yasallığın ve tek tek olayların 

çıkarılabileceği ilkelere göre düzenlenmesi Ģeklinde tanımlanabilir.Teorilerin bilimsel 

çalıĢmalardaki temel ve önemli iĢlevi, onların birer hazırlık aĢaması ve bilimsel çalıĢmada ilk 

adım evrelerini teĢkil ediyor olmalarıdır. Bu yönüyle teoriler, gözlem ve deneyler ile ulaĢılan 
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sonuçlardan hareketle, yeni gözlem ve deney sonuçlarına kılavuzluk eden ve böylece bilimsel 

çalıĢmaların kopukluğunu da önleyen birer sistemdirler. Yazar Çelebi‟ye dayanarak der ki; 

teori kavramı bünyesinde oldukça değiĢik ve çeĢitli görüĢleri ve anlamları barındıran geniĢ bir 

tarihsel arka plana sahiptir.  Genelde teoriler, belirli bir araĢtırma alanındaki olgunun 

sistematik araĢtırılması ve açıklanmasını kolaylaĢtıran ayrıntılı, düzenli ve tutarlı kategori 

dizileri olarak tanımlanabilir (ÇalıĢkan, 2010: 7). 

Modern edebiyat araĢtırmalarında temel hareket noktası, edebiyat metinlerinin 

kendisidir. Ancak edebiyat metninin yalnızca kendisiyle açıklanması her zaman mümkün 

olmamakta, bazı durumlarda bir noktanın açıklanabilmesi için baĢka kaynakların verilerinden 

yararlanılma gereği ortaya çıkar. Edebiyat yöntemleri topluca dikkate alındıklarında, her 

birinin genellikle edebiyatın temel unsurlarına göre biçimlendikleri sonucuna varmak 

mümkündür. Eserin kendisini, sanatçıyı veya eserin meydana geldiği toplumsal Ģartları öne 

çıkarma eğilimleri, edebî eseri inceleme yöntemlerinin temel farklılıklarını oluĢturmuĢtur 

(Elbir,2006:2012). 

Edebiyatta yenilik süreklidir, hatta bazen de tramvatik: “cüretkar” Ģair ve yazarlar ilk 

çıktıklarında “anlaĢılmaz” ya da “saçma” diye reddedilen eserler, meselenin bu ikinci 

veçhesinin en bariz göstergesidir. Bir metnin geleceği Ģekillenmesine ve yerleĢmesine katkıda 

bulunacağı uzlaĢımlar ve dünya görüĢleri de o metnin tarihinin ve tarihe katkısının parçasıdır 

(Moretti, 2005: 16 - 17). 

Edebiyata katkı sağlayan 4 teoriden bahsetmemiz gerekir. Bunların hemen hemen 

hepsinin katkısı olmasına rağmen, ikisi daha ağırlıklı olacaktır. Bir baĢka bölümde bunun 

sebeplerine değineceğiz. 

1.2.1 Yansıtmacılık 

Yansıtma kuramına göre, sanat eserinde gördüğümüz doğadır; insandır, hayattır. 

Sanatçı da eserinde bunu yansıtır. Bir ayna tutar dünyaya sanki. Platon‟un Devlet diyalogunda 

Sokrates, Glaukon‟a ressamın yaptığı iĢi anlatmaya çalıĢırken “İstersen bir ayna al eline, dört 

bir yana tut. Bir anda yaptın gitti güneşi, yıldızları, dünyayı, kendini, evin bütün eşyasını, 

bitkileri, bütün canlı varlıkları” diyerek ressamın yaptığı iĢin dünyaya bir ayna tutmak 

olduğunu söyler ve daha sonra Ģairin de ressamdan farklı olmadığını belirtir: “Tragedya 

Ģairinin de yaptığı bu değil mi? Benzetme değil mi onun yaptığı da ?” (Macit ve Soldan,2015: 

31). 

Stendhal‟in romana iliĢkin öne sürdüğü “ayna metaforu”, yansıtma kuramını 

açıklamak için sıklıkla kullanılan retoriklerin baĢında gelir. Berna Moran, Edebiyat Kuramları 

ve EleĢtiri baĢlıklı çalıĢmasına, hem Stendal‟ın “ayna metaforu”nu, hem de Plehanov‟un 
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“edebiyat ve sanat hayatın aynasıdır” sözünü anarak baslar. Sanatı bir yansıtma olarak 

görmenin Aristoteles‟ten günümüze kadar gelen bir yaklaĢım olduğuna dikkat çeken Moran, 

bu konuda temel olarak üç farklı görüsün ileri sürüldüğünü belirtir. Moran‟a göre, Platon‟un 

temsil ettiği ilk görüĢ, sanatın dünyayıolduğu gibi yansıtması gerektiğine inanarak, “yüzeysel 

bir gerçekliği” kopyalamaya çalıĢır ve sanatı bir “mimesis” olarak tanımlar. 

Moran, yansıtma kuramına iliĢkin olarak öne sürülen bu görüĢleri, temelde iki 

döneme ayırmanın doğru olacağını söyler ve on sekizinci yüzyılın ortalarına kadar ileri 

sürülen düĢüncelerin genelde Aristoteles‟in yaklaĢımları doğrultusunda Ģekillendiğini 

belirterek,19 ve 20. yüzyıllardaki yansıtma kuramını Marksist estetik üzerinden açımlamaya 

çalıĢır (Tanrıbuyurdu, 2010: 62). 

1.2.2 Alımlamacılık 

Alımlama kuramı 1960‟larde ortaya çıkmıĢ, daha çok estetik ile bağdaĢtırılabilecek 

bir kuram olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

Ekiz‟e göre; Alımlama kavramı Latince “recipiere”den gelmekte ve “karĢılama, 

alma, bir eserin etkisi” anlamlarında kullanılmaktadır. Edebiyat biliminde ise, edebiyatın 

okuyucu ya da dinleyici olarak, her türlü iletiĢimsel edinim biçimi anlamında kullanılmaktadır 

(Ekiz, 2007: 120). 

Edebi metnin iki ucu vardır; yazarın yarattığı metin ve okurun yaptığı somutlama. 

Bunlardan birincisine artistik, ikincisine estetik uç denir. Bu iki uç olmadan eser meydana 

gelmiĢ sayılmaz (Macit ve Soldan, 2015: 32). 

Alımlama, yazarın metninde bıraktığı boĢlukları okuyucunun kendi yaĢam 

tecrübesinden ve metinden yararlanarak doldurmasıdır, bu boĢlukları yorumlamasıdır. 

Alımlama kavramı, Einstein‟ın Ġzafiyet Teorisini çağrıĢtırmaktadır. Einstein, bu teoriye göre 

zaman kavramının herkes tarafından farklı farklı algılandığını ifade etmektedir (Türkyılmaz 

vd., 2010: 156). 

Alımlama estetiği kuramı bilindiği üzere, roman dilleri ve edebiyatları bilimcisi Hans 

Robert Jauß‟un (1921-1997) 1967 yılında Konstanz Üniversitesi‟ndeki 

“Literaturgeschichteals Provokation der Literaturwissenschaft” (Edebiyat biliminin 

provokasyonu olarak edebiyat tarihi) baĢlıklı deneme dersinde ortaya konmuĢtur. Kuramın 

çıkıĢ noktasıKonstanz Üniversitesi olduğundan, Üniversite bu alanda uluslararası bir üne 

kavuĢur ve kuramdan bahsedilirken Konstanz Okulu olarak da anılır. Jauß‟un, bu ilk 

dersindeki eleĢtirisinde çok sayıda kuramcılardan, araĢtırmacılardan (Roman Jakobson, 

Walter Benjamain, René Wellek, Roland Barthes) esinlendiğini görmekteyiz. Jauβ, edebiyatı 
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estetik ve tarihsel bir bütün olarak ele alır ve edebiyat tarihini, yazarın yaĢamını ve eserini 

kronolojik olarak ortaya koyan anlayıĢ olarak görmeyi kesinkes reddeder. (Ekiz, 2007: 120 - 

121). 

Modern yöntemlerin en önemlisi sayılan biçimcilerin ve alımlamacıların edebî eseri 

çözümlemeleri her ne kadar “madde-form” ikiliğine dayanmasa da bir bağımsız ve yekpare 

fenomen olarak iç içe geçmiĢ bir daireyi andırmaktadır. Bu bakımdan bu daireyi iki düzlem 

olarak tasarlamak ve bunu bir yapıya oturtmak mümkündür. Esasen yazar-eser-okur 

üçgeninde eserin yüzeysel yapısını yani dil ve ses unsurlarını Biçimci yöntemlerle (Dilbilim, 

Yapısalcılık, Göstergebilim) incelemek doğru ve gerekli iken aynı eserin derin yapısına ait 

anlam boyutunu ise anlambilim (semantik) ve yorumbilim (Hermeneutique)yöntemleri ve 

özellikle Alımlama Estetiğinin nazariyeleriyle anlamlandırmak doğru ve gereklidir (Genç, 

2009: 176). 

Okurun kendi çabasıyla anlamı bütünlemesi ve keĢfetmesi bir çeĢit estetik zevk 

sağlar ona. Onun için eğer yazar okura her Ģeyi hazır verirse okura yapacak bir Ģey kalmaz ve 

okur böyle bir metin karĢısında sıkılır. Metne bir anlam vermek imkansızlaĢırsa okur 

mutsuzluğa kapılır ve metni elinden bırakır (Macit ve Soldan, 2015: 34). 

Edebiyat eserlerinin amacı, özellikle okuru baĢka dünyalara götürüp yazılanların 

zihinde anlam bulmasını ve hayal edilmesine aracı olan eserlerin sıkıcı bir anlatım ile 

okuyucunun zihnini bulandırması onu okunulan ve ders alınan eser olmaktan çıkarıp; 

okuyucuyu sıkan ve bir kenara atacağı bir eser olarak damgalanmasına sebep olur. Hiçbir 

yazar eserinin olumsuz anlamlar kazanmasını istemeyeceği için edebiyatçılar açısından 

anlamlandırma değer kazanmaktadır. 

1.2.3Yapısalcılık 

Vardar‟ın açıklamasına göre; Yapısalcı kuramın oluĢmasında Ġsviçreli dilbilimci 

Ferdinand de Saussure (1857-1913)‟ün önderlik ettiği yapısal dilbilim modeli, insan bilimiyle 

uğraĢanlara, ele aldıkları konular farklı olmakla beraber dikkat çekici bir örnek olmuĢtur. 

Bunlar, üzerine eğildikleri gerçekleri birer “dil” gibi ele almaya baĢlamıĢlar, toplumsal 

göstergeler, akrabalık iliĢkileri, mitoslar, trafik iĢaretleri vb. değiĢik konular aynı türden bir 

yaklaĢımla kavranmaya çalıĢılmıĢ, benzer kurallar aracılığı ile dilbilim ve diğer insan 

bilimleri arasında sağlam bir köprü kurulmuĢtur. Böylece her türlü oluĢun, sürecin altında 

yatan yapıyı açıklamak, olay ve olguların altındaki temel gerçeğe ulaĢmak bir amaç olarak 

benimsenmiĢtir. Berke Vardar, bütün bu nedenlerden ötürü 20. yüzyılın yapısalcılık çağı 
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sayıldığını, bu yüzyılı tanımlayan en kesin bilimsel yöntem ve akımın yapısalcılık olduğunu 

vurgular (Morkoç Erdet, 2010: 12). 

Genel olarak söylenebilir ki, dilbilimdeki yapısalcılıktan temel verilerini alan ve 

kendisinden evvelki art-süremli ve târihselci yaklaĢımların aksine eĢ-süremli ve dilbilimsel bir 

yaklaĢımı önceleyen yapısalcı edebiyat eleĢtirisi, edebiyat eleĢtirisi alanında oldukça verimli 

bir yaklaĢım olarak benimsenmiĢ ve pek çok eleĢtiriden kullanılmıĢtır (Güngör, 2015: 33). 

Edebiyat bir iletiĢim aracı olduğuna göre onun da kendine özgü sistemi, dolayısıyla 

ögeleri arasındaki bağlantıları düzenleyen birtakım kuralları ve yasaları olması gerekir. Nasıl 

ki dilbilimde somut ve bireysel olan sözün arkasında onu belirleyen soyut ve toplumsal bir dil 

varsa, edebiyatta da söze karĢılık gelen somut ve bireysel eserlerin arkasında , soyut ve 

toplumsal bir edebiyat eseri vardır (Macit ve Soldan, 2015: 35). 

Yapısalcılık nesnenin yani edebî eserin yapılarını ortaya koymaya çalıĢırken 

göstergebilimden ister istemez faydalanır, çünkü edebî eser (nesne) kelimelerden yani, 

göstergelerden oluĢur. Dili bir göstergeler sistemi olarak gören ve dilin kendi iç kurallarına 

göre iĢleyiĢini kabul eden yapısalcılık kuramı; metni oluĢturan parçaları kendi anlam dizgesi 

içinde kabul eder ve onun dıĢında kalanları (yani, kelimenin tarihsel, dilsel, sosyolojik ve 

psikolojik göndermelerini) hesaba katmaz (Furtana, 2014: 41). 

Metnin yapısal anlamda çözümlenmesi dil ve dilbilimi ile iliĢkilidir. Dil ve 

dilbiliminin çözümlenmesi, yapı kavramının belirlenmesine bağlıdır. Yapının belirlenmesinde 

ise bütün ve bütünsellik ilkelerine baĢvurulur. Yapı, ögelerin toplamından daha fazla olan bir 

bütünselliktir. Dolayısıyla bütünselliğin hiçbir Ģekilde ögelerin yığınına indirgenmesi 

mümkün değildir. Ayrıca, yapı, toplumsal olduğu için tek tek bireylerin uzlaĢmasına bağlı bir 

özellik de gösterir (Tüfekçi Can,  2014: 13). 

Erdem‟in düĢüncesine göre; yapısalcılıkta eleĢtirici yansız olarak metne bakar. Ne 

yazar ne de diğer etkenleri dikkate alarak metne bakmaz. Metne tarafsız olarak karĢıdan bakar 

ve kendi kurduğu modelle karĢılaĢtırarak onu incelemeye çalıĢır. Yapısalcılık metni 

incelerken belirgin bir yol takip eder. Ġlk olarak eleĢtirmen metni birim parçalara böler. Bu 

parçalar anlambilimi, sözdizimi, söyleniĢ biçimi olarak üçe ayrılır. Bu inceleme sonucunda 

eleĢtirmen metni kendine has yönlerini bulup yorumlar (Özuygun ve Baysan, 2014: 324). 

Yapısalcılık kuramına göre, dizgeye boyun eğerek o sistemin içinde var olabilme 

savaĢı veren bireyin, dile zorunlu katılımı ile gerçekleĢen; toplumsallık ilkesini benimseyen; 

eĢzamanlı göstergeler sisteminin bir ürünü olarak değerlendirilmesi gereken; kendini 

oluĢturan kültürel sistemin içinde anlamlı göndergeler sunabilen; sosyal ve kültürel kodlar 
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kadar söz dizimsel yapının da anlamın oluĢmasında önemli birer unsur olarak karĢımıza çıkan 

dil toplumdaki ideolojik yapılanmanın bir sonucudur (Tüfekçi Can, 2014: 22). 

1.2.4 Duygusal Etkicilik 

20. yüzyılda Ġ. A. Richards tarafından ortaya atılmıĢtır. Richards‟a göre güzellik, 

estetik, değer ve hoĢa giden nitelikler hep psikolojik Ģeylerdir. DıĢ dünyada yokturlar ama biz 

konuĢurken sanki dıĢ dünyada varmıĢlar gibi ifadeler kullanılırız. Richards sanatın bir duygu 

iĢi olduğunu savunurken, yansıtma kuramının tam tersine , edebiyatın dıĢ dünya ve bilgi ile 

iliĢkisini koparıyor. Edebiyatın bize felsefe, politika, ahlak gibi konularda bilgi vermesi, 

gerçekliği yansıtması beklenemez (Macit ve Soldan, 2015: 36, 37). 

1.3 Roman, Tarihçesi ve GeliĢimi 

1.3.1Roman ve Tarihçesi 

Roman kavramı geçmiĢten günümüze çeĢitli Ģekillerde tanımlanmıĢtır. Öncelikle 

tarihsel süreç ve geliĢimine değinmeden, romanın ne anlamı geldiğinin tanımını yapmamız 

gerekmektedir.  

Roman kavramı Latince “lingua romana” ve Fransızca “romanz” dayanır ve 

baĢlangıçta Latince dıĢında “halkın dilinde yazılmıĢ metinler” anlaĢılırdı. Anlam daralmasıyla 

17. ve 18. yüzyılda Ģimdiki bildiğimiz anlamda kullanılmaya baĢladı (TepebaĢlı, 2012: 17). 

Roman sosyal hayatta çeĢitli olaylarla birbirine bağlanmıĢ olan insanların macerasını, 

bütün ayrıntılarıyla yer ve zaman göstererek anlatan bir edebiyat ürünüdür (KarakaĢ ve 

KiriĢçioğlu, 1999: 9). 

Roman en basit anlamıyla, bir olayı; kiĢi, çevre, zaman göstererek anlatma sanatıdır. 

Romancı, sanatını gerçekleĢtirirken gerçek dünyaya öykünür ve okuyucusuna küçük bir dünya 

sunmaya çalıĢır. Asıl amaç anlattıklarına gerçeksi, deyim yerindeyse , “sahih” bir atmosfer 

kazandırmak ve okuyucuyu böyle bir atmosferin içine çekebilmektir (Tekin, 2002: 198). 

Batıda ilk roman olarak Miguel Cervantes Don Quijote‟sinin (1605) Ġspanyol 

toplumunun maceraperest, fakirleĢmiĢ bir asilzade ağzı ile tenkidinden ibaret olduğunu iddia 

edenler vardır. BaĢkaları ise Daniel Defoe‟ninRobinsonCrusoe (1719) kitabını ilk roman 

olarak gösterirler. Fakat bu son kitabın bir benzerini çok evvel ĠbnTufeyl‟in, HayĠbn-i Yakzan 

(12. yüzyıl Ġspanya‟sında yaĢamıĢtır) baĢlığı altında yazdığını söylemekten çekinirler (Karpat, 

2011: 33). 
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Roman sözlü olarak aktarılan geleneksel türlerden, yani masal, destan ve halk 

hikayelerinden birçok bakımdan farklıdır. Roman bir bakıma reĢit olmaya, kiĢisel sorumluluk 

taĢımaya hazırlanan ya da çabalayan bireyin anlatısıdır (Erkman - Akerson, 2013: 14 - 15). 

Pek çok edebiyat bilimcisi romanın destandan türediğini söyler. Mit/mitos baĢta yer 

almasına rağmen kaynağın destana adreslenmesi bu türün biliniyor ve daha bir edebi mahiyete 

sahip olması ile alakalıdır. Bakıldığı zaman görülecektir ki destan sadece romana değil diğer 

pek çok edebî türe de kaynak olarak gösterilmektedir. Destanın bir ana tür olarak 

görülmesinin bir baĢka sebebi de sözlü geleneğin en güçlü temsil aracı olmasıdır (Karaburgu, 

2009:42). 

Roman türünün ilk örneklerine eski Çin ve Japon kültüründe rastlamak olasıdır. 

“Kırmızı Pavyonda Düş” eski Çin kültürünün bilinen ilk romanıdır. Eski Japon kültüründe de 

“romansal gizli günlüklere” rastlanıyor. Latin kültürünün ünlü yapıtı Petronius‟un 

Satiricon’uda dünyanın en eski romanları arasındadır. Arap Ortaçağ‟ında, 10. yüzyılında 

Bağdat‟ında roman sayacağımız yapıtlar vardır. Binbir Gece Masalları, Ġtalya‟da birkaç 

yüzyıl sonra yazılan Decameron’a yer yer benzerlikler- erotizm açısından- gösterir gibidir 

ama bu masallar daha çok fantastik ögelerle doludur (Özlü, 2012: 5) 

HippolyteTaine‟nin dediği gibi ; “roman öyle bir aynadır ki, hayat ve tabiatın bütün 

yüzleri ondan yansır”. Roman insanı yakalayabilmek, onu en iyi, en ustaca yakalayabilmek 

sanatıdır. Somerset Maugham ise Ģöyle der; “Roman denilen eser hareket halinde bazı kiĢileri 

canlandırmak ve okuru ilgilendirmek amacı ile düzenlenmiĢ bir olaylar zinciridir. YaĢandığı 

Ģekilde bir hayatın kopyası değildir. Nitekim konuĢmalarda romanda tıpkı hayatta geçtiği 

Ģekilde yer almaz. Onlarında ancak en özlü parçaları verilecek Ģekilde ve gerçek hayatta eĢi 

görülmeyen bir açıklık ve kesinlik özetlenmesi gerekir ve olaylar yazarın planına uyacak ve 

okurun dikkatini çekecek Ģekilde bir takım değiĢikliklere uğratılır” (Sağlık, 2010: 19). 

Hawthorn‟a göre; Romanın ortaya çıkıĢına katkıda bulunan önemli geleneklerden 

birisi de romanstır. XII. yüzyıl Fransa‟sında geliĢen ve efsanevî kahramanlar yerine, hayli 

stilize ve idealize edilmiĢ saray hayatını anlatan Ģövalye romansı, katı ama incelmiĢ davranıĢ 

kuralları üzerinde yükselir. ġövalye romansı da yerini aldığı destan gibi, çoklukla tabiat 

unsurları içerir. Bu özellik onu genel olarak modern romandan ayırır.Romanın ortaya çıkıĢı ile 

ilgili hemen hemen genel kabul gören birkaç önemli etken vardır. Bunları, matbaanın icadı, 

okuma yazma oranının artması, pazar ekonomisinin hakim olması ve bireyciliğin yükselmesi 

olarak sayabiliriz (Karaburgu, 2009: 42). 

Roman sanatı, esas karakteri itibariyle anlatılacak bir “hikaye” ile bu hikayeyi sunacak 

bir “anlatıcı” ya dayanır. Aslında insan insanın hikaye anlatıcısıdır (Tekin, 2002:17). 
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Romancı olaylar karĢısında tarafsız değildir. O iyilerden ve iyiliklerden yanadır; 

kötülere ve kötülüğe karĢıdır. Kötülüğü sergilerken, bundan bir ibret dersi alınmasını 

istemektedir (Yılmaz, 2002, 39). 

Romanın çeĢitlere ayrılması pragmatik açıdan bizim için önemlidir. Tarihi bir romanı 

okurken bize sadece o romandaki kurguyu göstermez. O döneme ayna tutar. Toplum yapısını, 

ekonomik ve siyasal özellikler ıĢığında insanın yerini daha net analiz etmemize yardımcı olur. 

Bir aĢk romanı bize o dönemde ki aĢkın yaĢanıĢ biçiminin ve yine topluma ayna tutarak 

anlatacaktır. Romanın iĢlevi direk eğitim olmasa da dolaylı yollardan her türlü roman çeĢidi 

bizi bir ıĢık gibi bilgiye götürecektir. 

Romancı hayat ile yazılanlar arasında aracıdır. Yansıtmak istediklerini okuyucu 

kendisine ve geçmiĢteki alt yapısına göre harmanlar. Yazılan konu ile ilgili olumlu deneyimi 

var ise; ona göre bir düĢünce kalıba ile romanı okuyacak ve nitelendirecektir. Bu durumda da 

romancının iyiliğin mi kötülüğün mü savunucu olmasının bir önemi kalmayacaktır. 

Kundera‟nın 1989‟daki “Romanı yolu Modern Çağın tarihine koĢut gibidir” 

biçimindeki tezinin ıĢığından bakıldığında, Aydınlanma ile baĢlayan modern dönemin en tipik 

edebi türü olan roman, Avrupa kültüründe sonradan geliĢmiĢtir. Bu yüzden de Kundera‟nın 

“Roman Avrupa‟nın eseridir; değiĢik dillerde gerçekleĢmesine karĢın buluĢları bütünüyle 

Avrupa‟nındır” tezi değiĢmez bir gerçektir (TepebaĢlı, 2012: 17). 

Watt‟a göre roman, spesifik insanların spesifik zaman ve mekânda özel deneyimlerini 

anlatan ve böylece “gerçekçiliği” sağlayabilen yeni bir edebî türdür. Bu gerçekçiliği sağlarken 

romanın ilk amacı anlatılan insanların kiĢisel deneyimlerine inandırıcılık katmaktır (Ramiç, 

2002: 27). 

Roman sanatının doruğa yükseldiği 19. yüzyılda, değerli edebiyat eserleri büyük halk 

kitleleri tarafından bugünün televizyon dizileri gibi izlenirdi. Charles Dickens‟ın fasiküller 

halinde yayımlanan romanları merakla, heyecanla beklenir, çıktığı anda kapıĢılırdı. Sevilen 

bir roman kahramanının ölümü halinde yüz binlerce kiĢinin gözyaĢlarına boğulduğu anlatılır 

(Livaneli, 2012: 10). Stevick‟ten Ģu pasajı hatırlatmakta fayda var: 

“Roman canlı bir organizmadır; pek çok unsurun oluşturduğu yaşayan bir bütündür. 

Romanın birbiriyle orantılı her parçasında öteki parçalara benzeyen bir şey vardır.”(Tekin, 

2002: 15). 

Roman bir anlatımdır: Yazar, romanın bir anlatım olduğunu söylerken bu türün 

dramda olduğu gibi “gösterme” değil, “söyleme” tekniğine sahip olduğunuvurgular. Bu teknik 

sayesinde okuyucu tasvir edilen Ģey neyse onu görebilecektir. BuĢekildeki görmenin, 

doğrudan olmasa da bir anlatıcı, bir anlatma sesi veya bir anlatmakaynağı tarafından 
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gerçekleĢtirileceğini söyler. Yazar, bunun baĢarılı eserlerde görülebilecek bir özellik olduğunu 

da vurgular. Anlatıcı okuyucunun neyi görmesini isterse okuyucuyu o tarafa yönlendirir.  

Roman belli bir uzunluğa sahiptir: Yazar, romanın Ģiir ve hikâye türünden farklı olarak belli 

bir uzunluğa sahip olması gerektiği fikrini savunur. Yirmi-otuz sayfalık eserlerin “insanlığın 

anlamına dair bir meselenin soruĢturmasını içeremeyeceği” düĢüncesiyle roman olarak kabul 

görmeyeceğini belirtir. Bunlarla ilgili “kısa hikâye” ve “kısa roman” gibi tabirler kullanır 

(Dağlar, 2007: 11-12). 

Roman toplumun fertlerine içinde yaĢadıkları Ģartların, geleneksel olanın sağladığı 

ortamın dıĢında alternatif ve ideal yaĢam biçimleri ve Ģartları sunabilmekte, okuyucuya, 

kanatlanılacak “yeni” ufuklar gösterebilmektedir.  Okuyucuların büyük çoğunluğu kendini 

roman kahramanının yerine koymakta ve farkında olmadan romanı yaĢamaktadır (Doğan vd., 

2009: 152). 

Okuyucu kendini roman kahramanının yerine koymakla kalmaz, o romanın hayatını ve 

kendisini de bir o kadar merak eder. Hatta bazen o kitabın kendisi için yazıldığını bile 

düĢünebilir. Bu da kitabın yazarı ile tanıĢmak dürtüsüne engel olamaz. Kitaplarını imzalatmak 

ve onunla konuĢabilmek ister. Ancak bu Ģekilde gerçek olduğuna inanacağını sanır.  

James‟in roman anlayıĢı birbirine yakından bağlı iki temel ilkeye dayanır. Roman 

yaĢamı gerçekçi bir biçimde yansıtmalı ve kendi içinde bütünlük gösteren, tutarlı bir yapıya 

sahip bulunmalı. Ġste bu ilkelerin sağlanması büyük ölçüde seçilecek bakıĢ açısına bağlıydı. 

James‟e göre romanda gerçeklik izlenimini bozan Ģeylerin baĢında bakıĢ açısının dikkatsizce 

kullanılması, yazarın dıĢarıdan kendi düĢünce ve yargılarını belirlemek için okuyucuya 

seslenmesi gelir. ÇağdaĢ romancının görevi, yeni anlatım yöntemleri deneyerek kiĢilerin iç 

dünyasına yönelmektir, çünkü insan yaĢamının gerçekleri kiĢilerin içinde saklıdır (Forster, 

1982: 20-21). 

Romanda ben‟in aranması hep paradoksal bir doyumsuzlukla bitmiĢtir ve her zaman 

böyle olacaktır. Çünkü roman kendi olanaklarının sınırlarını aĢamaz ve bu sınırların açığa 

çıkarılması bile büyük bir keĢif, dev bir bilimsel araĢtırmadır. Bununla birlikte “ben” in iç 

yaĢamının ayrıntılı araĢtırmasının içerdiği öze dokunduktan sonra büyük romancılar bilinçli 

ya da bilinçsizce yeni bir yönelim aramaya baĢladılar. Sık sık modern romanın kutsal 

üçlüsünden söz edilir: Proust, Joyce, Kafka. Roman tarihinde yeni yönelim yolunu açan 

Kafka‟dır (Kundera, 1989: 33 - 34). 

Proust gibi Broch‟un romanları da “geçmiĢin gerçekliğini aramak” olarak 

tanımlanmaya çalıĢıldı. Ġdealizmin karmaĢık diyalektiğini bulan, büyük filozof Hegel, romanı 

“Yüreğin Ģiiriyle toplumsal iliĢkilerin biçiminin çatıĢmasını açıklayan, modern burjuva 
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destanı” diye tanımlanmıĢtı. Sartre roman sanatı için “Roman varoluĢu tarihselleĢtirmek 

zorundadır” der. Levi-Strauss‟un tanımını anlayabilmek için yapısalcılığın karmaĢık 

terminolojisi içine girmek gerekir: “Roman yapının (structure) yorucu araĢtırmasının bir 

imidir (iĢaret/signe)” der, o da (Özlü, 2012: 5) 

Her roman farklı gözlerde görülen hayatın, farklı kalemlerde yeniden yorumlanıĢı 

demektir. Her romancı, kaçınılmaz olarak kendi idrak edebildiği, farkına varabildiği ve 

kuĢatabildiği hayatı eserine taĢıyabilir. Hayatın bu Ģekilde hayatlara dönüĢmesi, okuyucunun 

hayatında okuyarak edinilen hayatların zenginliğinin, birikiminin ve deneyimlerinin mevcut 

hale gelmesi manasını taĢır (Andı, 2013: 8). 

Romancının yaĢama ağırlık vermesi gerekir. Biçim uğruna yaĢamın sınırlarını 

daraltması doğru değildir (Forster, 1982: 33). 

Romanın kurmaca dünyasında yer alan anlatıcının görevi, okuyucu ve eser arasında 

alıĢveriĢi sağlamak, olaylar ve kiĢilere tanıklık etmek, olan biteni anlatmak veya nakletmek, 

nihayet açıklama ve yorum yapmaktır. Dumesnil‟in anlatımına istinaden; Romancı, 

Flaubert‟in deyiĢiyle hayata “hekim gözüyle” bakmalı, kalemi adeta bir neĢter gibi 

kullanmalıdır. Sanat “ilmi” ve gayriĢahsi olmalıdır. Nasıl ki yaratan yarattığı eserde kendini 

göstermemiĢtir, sanatçı da eserinde görünmemelidir (Tekin, 2002: 23 - 24). 

Sartre‟ın sorgulamaları aslında çok yerindedir. Yaptığı tahlillerde usta olan Sartre‟a 

göre; hiç kimse kendi kendine Yazın nedir sorusunu sormamıĢ gibi gözüküyor sonucuna 

varmıĢtır. Ġngiliz edebiyatı denildiği zaman akan sular durur. Hele ki aĢk romanlarında Jane 

Austen bir öncüdür. Eagleton‟a göre; “Ġngiliz Edebiyatı”, birçok farklı alanların ortak noktada 

birleĢtiği bir etiket olma özelliğinde. Bu ortak noktalar: semiotics, psikoanaliz,  film 

çalıĢmaları, kültürel teori, cinsiyetlerin temsili, popüler yazı ve tabiki alıĢıla geldiği üzere 

değerli, eski yazılardır. Bu ilgi alanlarının sosyal hayatın sembolik süreçlerinin ve öznellik 

çeĢitlerinin sosyal üretimi dıĢında açık olarak bir bütünlükleri yoktur (Eagleton, 1984: 123 - 

124). 

Bu açıklamalar ıĢında Ģu sonuca varabiliriz: Roman hayatımıza ıĢık tutan, karanlık 

zamanlarımızı aydınlatan romantik bir araçtır. Aynı zamanda tarihimizi öğrenmemize, sosyal 

çevre hakkında bilinçlenmemize, kendimizi geliĢtirmemize ve bunun akabinde anlatıcının 

aslında bizi yönlendirmek istediği noktalara yönelmemize yardımcı olan bir görev 

üstlenmektedir. Anlatıcının gözünden olayı görsek dahi, roman bizim yorum yapmamıza da 

olanak sunar. Roman bir anlatımdır ve biz bu anlatımlardan farklı sonuçlar çıkarabiliriz. 
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1.3.1.1 Tanzimat Döneminde Roman (1860-1895) 

19.yüzyıl, Türk yaĢamında sadece Tanzimat Fermanı ile gelen yenilikleri değil, edebi 

değiĢimleri de taĢıyan bir yüzyıldır. Sözlü kültürün yazılı kültüre dönüĢümünün bir habercisi 

olan edebi değiĢim, aslında 18.yüzyılın sonunda ilk iĢaretini vermeye baĢlar. Böylece Türk 

romanı, 1872'de yayınlanan Ta'aĢĢuk-ı Tal‟at ve Fitnat'tan (ġemsettin Sami) çok önce bir 

oluĢum içine girer. Bu oluĢumun ilk beĢ örneği, Osmanlı Dönemi Türk yaĢamının ilginç ve 

renkli kültürel-sosyal yapısının bir göstergesi niteliğindedir. Muhayyelat-ı Ledünn-i Ġlahi, 

Akabi Hikayesi, Hayalat-ı Dil, Müsameretname, TemaĢa-i Dünya ve Cefakar ü CefakeĢ, Türk 

yazılı anlatısının Batılı anlamda roman örneğine doğru ilerlerken yarattığı ilk metinlerdir. 

Bunlar Divan ve halk edebiyatıyla modern edebiyat arasında, klasik ve sözlü kültürle yazılı 

kültür arasında bir geçiĢ evresinin eserleridir (Gökalp, 1999: 186). 

19. yüzyılın ikinci yarısı kültür, sanat ve medeniyette Türk toplumunun Batı 

çizgisinde köklü bir değiĢim ve dönüĢüme uğradığı dönem olarak karĢımıza çıkar. Tanzimat 

dönemi, bu asra ait toplumsal değiĢimin sebep ve sonuçlarını ortaya koyan Ģiir, roman ve 

tiyatro gibi yazılı mahsullerle tarihe ayna tutacak Ģekilde belgelenerek kayıtlara geçmiĢtir. 

Türk toplumunun BatılılaĢma sürecinin ilk yıllarına ait yaĢantısını, Doğu-Batı medeniyeti 

bağlamında eski-yeni arasındaki davranıĢlarını Ģiir ve makale gibi çeĢitli düĢünce yazılarıyla 

yansıtan Tanzimat‟ın birinci kuĢak yazarları, eserleriyle tarihsel bir döneme ıĢık tutmuĢlardır. 

Tanzimat edebiyatında bu dönemi en ileri düzeyde aktaran edebî türler roman ve hikâye 

olmuĢtur. Türk edebiyatında tarihî dönemlere ve olaylara ayna tutması bağlamında hikâye ve 

roman yazarı olarak tanınanların baĢında Ahmet Mithat Efendi (1844-1912) gelmektedir. 

Namık Kemal (1840-1888) ile aynı devirde yaĢayan Ahmet Mithat Efendi için roman türü, 

konu edindiği tarihî vakalar üzerinden toplumun sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik yapısını, 

bu alanlardaki temel sorunlarını yansıtma ve halkı bilgilendirme vasıtasıdır (Erol, 2012: 62). 

Türk okurunun bugünkü anlamda romanla ilk kez karĢılaĢmasının 1859 yılına 

rastladığı belirtilmiĢtir. Ġlkin çeviri yoluyla hayatımıza giren roman, on yıllık bir arayıĢtan 

sonra yerini yerli eserlere bırakmıĢtır. Ancak, Türkçe henüz, yaĢanılan hayatını-insanın her 

türlü görünüĢünü ve ruhsal durumunu- ifade edebilecek bir kıvama ulaĢmamıĢtır. Bu yüzden 

Tanzimat romancıları dil, anlatım, konu seçimi, olay örgüsü, kurgu ve nihayet geniĢ roman 

kültürü birikiminden yoksun olmanın sıkıntısını ve acemiliklerini yaĢamıĢlardır. Bu itibarla 

eserlerin oluĢumu; devrin kültürü, zevki, ihtiyaçları olduğu kadar roman yazarının mizacı, 

yetiĢme tarzı, dünya görüĢü, insana bakıĢı ile de ilgilidir. 

Dönem sanatçıları geleneksel kültür mirası içinde yetiĢtiklerinden geleneksel 

öyküleme formlarının ikliminden kopamazlar. Söz geliĢi, romanı eğitim aracı olarak gören 
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Ahmed Mithat Efendi, romandan ne anladığını “seyahat-ı fikriyye yaptırmak; İstanbul'da 

köşelerde bucaklarda dolaştırmak; alaturka âlemlerde gezdirmek; alafranga âlemlerde 

eğlendirmek; beşeriyetin hiçbir yerde ve hiçbir zaman yakasını kurtaramadığı felâketleri 

gösterip, rikkat-i kalbiyyeyi davet etmek; yine beşeriyetin hiçbir zaman ve hiçbir yerde 

kendisini kurtaramadığı türlü garipliklerini gösterip kahkahalarla güldürmek”cümleleriyle 

açıklamaktadır. Ahmed Mithat'ın bu görüĢleri, dönemin öteki romancılarının da ortak 

yargısını oluĢturur (Gündüz, 2009: 771 - 772). 

Türk edebiyatında konusunu tarihten alan ilk itibarî (kurmaca) metin, Tanzimat 

dönemine aittir. Ahmet Mithat Efendi‟nin Letaif-i Rivayât serisinde yer alan Yeniçeriler 

(1875) adlı uzun hikâye bunun ilk örneğidir. Edebiyatımızda ilk tarihî roman olarak kabul 

edilen Yeniçeriler, belli bir dönemde yaĢanmıĢ tarihî bir vaka üzerinden tarih eğitiminde 

öğreticilik rolünü oynayan bir eserdir (Erol, 2012: 63). 

Edebiyatın Tanzimat yıllarında özellikle batıdan giren tefrika usulü aracılığıyla halkı 

ve edebiyat severleri kendisine gazeteler yoluyla bağladığı söylenebilir.  Tanzimat‟tan sonra 

edebiyatın hitap ettiği okuyucu kitlesinde büyük bir artıĢ olmuĢtur. Çünkü batıdan gelen iki 

yeni yayın türünden biri olan gazete çok satılan ve geniĢ okuyucu kitlesine ulaĢabilme 

imkânına sahip bir araçtı. ġinasi‟nin Tercüman-ı Ahval‟in “Mukaddime”sinde dediği gibi; 

“Umum halkın kolaylıkla anlayabileceği mertebede işbu gazeteyi kaleme almak mültezem 

olduğu dahi makam münasebeti ile şimdiden ihtar olunur” diyerek baĢlattığı sade ve halkın 

anlayabileceği dil hareketi aracılığıyla giderek daha geniĢ kesimlere hitap etmeye baĢlayan 

gazete bütün edebî türlere, tefrika usulünü de kullanarak yer vermiĢtir. Borovaya göre; Bizde 

Tercüman-ı Ahval‟le baĢlayan tefrika usulü ilk kez Fransa‟da gazete okurunu artırmak için 

baĢvurulan bir yöntem olarak ihdas edilmiĢtir. Söz geliĢi “Tefrika roman, 1830‟lar 

Fransa‟sında ortaya çıkmıĢ ve kısa zamanda, çoğunlukla Fransızca olan metinlerden çeviri ya 

da uyarlamalarla diğer ülkelerde de popülerleĢmiĢtir”. Ġskit‟in düĢüncesi çerçevesinde 

bakacak olur isek; Fransa‟da ilk zamanlar okurları çekmek için gazetenin “zemin kat” adı 

verilen bölünmüĢ aĢağı taraflarına edebî bahisler konmuĢ, XIX. yüzyılın ilk yarısında da bu 

bölümlere merak uyandırıcı bir roman parça parça yerleĢtirilerek yayınlanmıĢtır. Ġlk tefrika 

roman Frederick Soulier‟in “ġeytanın Yadigârları” adlı romanı olmuĢ ve bu yöntem okuyucu 

sayısını hemen artırmıĢtır (Çıkla, 2009: 37 - 38). 

Edebiyatımızda görülen roman biçimindeki ilk eser, Yusuf Kamil PaĢa‟nın 

Fenelon‟dan çevirdiği Telemak’tır.Victor Hugo‟dan özetlenerek çevrilen ve Ruzname-i 

Ceride-i Havadis gazetesinde tefrika edilen MağdurinHikayesi , Batı edebiyatından Türkçeye 

geçen ikinci eserdir. Yirmi bir yıl sonra ġemsettin Sami tarafından Sefiller adıyla çevrilen ve 
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artık o adla anılagelen eserin bu ilk çevirisi, Yusuf Kamil PaĢa‟nın Terceme-i Telemak’taki 

tutumunun tam tersine, sade bir dil ve yapmacıksız bir anlatımla- yani o zamanın gazete 

diliyle- kaleme alınmıĢtır. Victor Hugo‟dan daha sonraları Notre Dame de Paris , Bir 

Mahkumun Son Günü vb. çevrilmiĢtir. Ünlü Ġngiliz romancı Daniel Defoe‟nin Robinson adlı 

eserin Vak‟a-nüvis Ahmet Lütfi Efendi (1816-1907) , Hikaye-i Robinson (1864, 1866, 1874, 

1877) adıyla, Arapça çevirisinden Türkçeye çevrilmiĢtir.Bu dönemlerde çevirmenlerin belli 

baĢlı sorunlarından biri, “dil” konusudur. AlıĢılagelen eski “inĢa” tarzı, Batı romanına uygun 

düĢmüyordu. Bu dönemde ikinci önemli sorunda romanların “ahlak düzeltmeye” yardımcı 

olduğu sorunudur ( Kudret, 2004: 12 - 13, 15). 

Tanzimat devri romancıları, kadın konusuna büyük önem verirler. Tanzimat 

Devrinde ortaya çıkan Türk romanı, Türk kadınının sosyal hayatındaki değiĢme ve 

geliĢmelerde önemli rol oynar. Tanzimat yazarları, kadının çocukların terbiyesindeki önemini 

sık sık ele alırlar. Kadının hem kendisini yetiĢtirerek iyi bir ev hanımı olması hem de 

çocuklarına terbiye vermesi gerektiği romanlarda dile getirilir. Namık Kemal, 1862‟de Tasvir-

i Efkâr‟da yayımlanan, “Terbiye-i Nisvan Hakkında Birkaç Layiha” isimli makalesinde kadın 

eğitiminin önemini vurgular. Ahmet Mithat Efendi, feminizmden yana olmamakla beraber, 

kadına toplumda gereken değerin verilmesini ister. Ona göre, kadın ne kadar bilinçli ve 

eğitimli olursa, o kadar sağlam aileler oluĢacaktır. Tanzimat dönemi romanlarında Osmanlının 

Avrupa ülkelerine göre kadına daha çok değer verdiği görülür (Karabulut, 2013: 50). 

Yenilenme bakımından Tanzimat edebiyatında ġinasi‟nin adının ayrı bir önemi 

vardır. Bu yüzden ġinasi'yi tanımak bu dönemi tanımakta izlenecek yoldur. Çünkü ona 

gelinceye kadar ağır aksak yürütülen, kıyıda köĢede kalmıĢ kimi bireysel çalıĢmalar olmuĢ, 

ancak onunla BatılılaĢma savaĢımı belli bir anlam ve ivme kazanmıĢtır. ġinasi, Batı'dan gelen 

sosyal kavramlara geniĢ yer veren, Ģiiri ve sanatı halkın örgütlenmesi ve bilinçlenmesi 

yolunda kullanan yeni bir anlayıĢı baĢlatmıĢtır (Aydın, 2000: 106). 

Bizde roman meselesi bizi ister istemez Türk nesrinin mazisine götürür. Vakıa bir 

Evliya Çelebi, bir Naima, birPeçevi Türkçede yetiĢmiĢtir. Bunlar herhangi bir dilde büyük 

kudretler gibi tanınabilecek muharrirlerdir. Bazen bu kudret, Baki‟nin Levayik-i hamidiyye ve 

Nedim‟in Sahaif-ülahbar tercümelerindeki vazıh ve bol imkanlı olgunluğa bile eriĢmiĢtir 

(Tanpınar, 1995: 58). 

Has-Er‟in anlatımından alıntı yapacak olursak; Tanzimat dönemi romanlarında Türk 

kadınına Avrupai kadın tipinin örnekleri de tanıtılır. Bu hususta sadece Türk kadınları Batılı 

hemcinslerini örnek almazlar, aynı zamanda Batılı düĢünen paĢalar, babalar, damatlar da 

kızlarının, eĢlerinin Avrupaî tarzda yetiĢmesini ister. “Bu yüzden, belli bir zümreye mensup 
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ailelerin genç kızları yahut evli genç kadınları, o devrin Batılı kadınında görülen ve beğenilen 

birtakım vasıflar kazandırılmak gayesiyle, Avrupai kıstaslar içinde terbiye edilmeğe 

başlamıştır. Fransızca öğrenmek, piyano dersi almak, o devrin kadını için Batılılaşmanın ilk 

adımını teşkil etmiştir”.Türk kadınının Batılı hayat ile temasında yukarıda saydıklarımızın 

dıĢında birçok unsur vardır. Bunlara konaklara mürebbiyelerin alınması, Avrupa‟da 

yayımlanan moda dergilerinin, romanların genç kızlar, kadınlar tarafından okunması ve 

eğitimin yaygınlaĢmasını da eklemek gerekir. Tanzimat dönemi romanındaki Türk kadınların 

bir kısmı kılık-kıyafet, ev dekorasyonu, sofra düzeni, vb. yaĢayıĢın hemen her safhasında 

Batılı hayat ve medeniyeti taklit eder (Karabulut, 2013: 50 - 51). 

Tanpınar‟ın dikte ettiği düĢüncelerine göre; Türk romanının baĢlangıcındaki imkansızlıklara 

kadın ve erkeğin beraber yaĢamaması, hayatın kapalı ve tek taraflı olmasını da ilave etmelidir. 

Kadınsız bir cemiyetin hayat tecrübesi tabiatıyla tam olamazdı (Tanpınar, 1995: 60). 

Tanzimat edebiyatı hikaye ve romanında vakalar çoğunlukla günlük hayattan ya da 

tarihten alınmıĢtır. Ġlk hikayelerde (Ahmet Mithat, Letafit-i Rivayat; Emin Nihat 

Müsameretname) topluluk önünde anlatılan meddah hikayelerinin etkisi ve tekniği görülür. 

Daha ilk eserlerden baĢlayarak, Tanzimatedebiyatıhikaye ve romancılarının bir bölüğü halka 

(Ahmet Mithat, Emin Nihat, ġemsettin Sami, Nabi-zade Nazım) , bir bölüğü aydın kiĢilere 

(Namık Kemal, Sami PaĢa-zade Sezai, Recai-zade Mahmut Ekrem) seslenmeyi meslek 

edinmiĢlerdir. Genel olarak duygusal acıklı konular üzerine kurulmuĢtur (Kudret, 2004: 25). 

Esas olarak edebiyat, kaybeden ve kazanan olmak üzere iki tür kahramanı anlatır. 

Kaybeden; kendisi ve toplumun değerleriyle maddi ve manevi anlamda çeliĢen, kendi küçük 

dünyasına mahkum olan, kaybolup yalnızlaĢan, hayattan kopan, baĢarısızlığa uğrayan ve tüm 

bunların sonucunda “yabancılaĢan” bireydir. Kazanan ise kendisiyle, yaĢamla ve toplumla 

barıĢık, onun değer yargılarıyla çatıĢmayan, baĢarılı, hayallerini ve hedeflerini gerçekleĢtiren, 

baĢkalarınca örnek alınan bir kiĢiliktir. Romancılar tarih boyunca eserlerinde, bu karakteristik 

özelliklere sahip kiĢilere bazen birlikte, bazen de ayrı ayrı yer vermiĢtir. Romanlarda görülen 

yukarıda adı geçen bu ilk grup insan tiplemesi, özellikle Tanzimat dönemi Türk romanlarında 

sıkça karĢımıza çıkmaktadır (Alver, 2015: 28). 

Tanzimat döneminin birinci neslinin önemli simalarının romantik akıma bağlı 

olması, ikinci neslinin de realist düĢünceyi benimsemiĢ olması, kiĢilik, mizaç, bireysel seçim 

gibi faktörlerin yanında dönemin özellikle sosyal koĢullarının bir sonucu olarak 

değerlendirmek de olasıdır (Aydın, 2000: 109). 

Tanzimat edebiyatının ilk dönemi toplum için sanata gayesi güderek, vatan, millet, hak 

hürriyet gibi konulara ağırlık verilmiĢ, Batılı düĢünürlerin etkisinde kalınmıĢtır. Ġkinci 
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döneminde ise sanat için sanat anlayıĢı benimsenerek realizm, naturalizim ve biraz geri planda 

kalan romantizmin etkisine rastlanmaktadır. Her iki dönemde de romantik aĢklara yer veren, 

toplumun yapısına ve yaĢadığı sosyal olaylara göre değiĢip Ģekillenen aĢk hikayelerini 

barındırabilir.  

1.3.1.2 Servet-i Fünun Döneminde Roman (1896-1901) 

Türk edebiyatında bir edebi topluluğun oluĢmasına zemin hazırlayan ve topluluğa 

adını veren ilk dergi olan Servet-i Fünûn 27 Mart 1891-26 Mayıs 1944 tarihleri arasında 

yayınlanan fen, magazin, sanat ve edebiyat dergisidir. Tanzimat Döneminden sonra Recaizâde 

Mahmud Ekrem‟in, Servet-iFünûn dergisinin sahibi Ahmet Ġhsan Tokgöz ve Tevfik Fikret‟i 

tanıĢtırması ile “Servet-i Fünûn Edebî Topluluğu”nun temelleri atılır (Soğukkömeroğulları, 

2011: 1727 - 1728).  

Tevfik Fikret‟e aradığı yolun gerçek amacını gösteren, Galatasaray‟dan edebiyat 

öğretmeni olan Recaizade Mahmut Ekrem oldu. Kendisini kolundan tutup birden Servet-i 

Fünun dergisinin baĢyazarlığına getirirken, okulda iken öğrettiği batılı ürünlerin benzerlerini 

yazmasını da salık verdi. Böylelikle Mehmet Tevfik‟ten kısa bir süre içinde Tevfik Fikret 

doğmuĢ oldu (Kutlu, 1981: 13). 

Ömüroğlu‟ndan aktarıldığı kadarıyla; derginin edebiyat dünyasına katılmasında 

Tevfik Fikret‟in bu derginin yazı kuruluna katılması ve “Musâhabe-i Edebiye” baĢlıklı 

edebiyat içerikli yazılar kaleme almasıyla olur. Batı edebiyatını örnek alan ve eski-yeni 

tartıĢmalarında yenilik taraftarı olan sanatçılar Servet-i Fünûn dergisi etrafında toplanırlar. 

Hedefleri Batı medeniyeti etkisinde, Fransız edebiyatını örnek alan, sanat için sanat 

temayülünde olan ve üst zümreye mahsus bir edebiyat meydana 

getirmektir(Soğukkömeroğulları, 2011: 1786). 

Hepsi de genç ve tahsilli olan Servet-i Fünuncular, tam anlamı ile modern bir Türk 

edebiyatı yaratmak düĢüncesi ile bir araya geldiler. Ve bu amaçlarını, devrin ağır Ģartlarına 

rağmen büyük bir baĢarı ile gerçekleĢtirdikleri görülür. Hüseyin Cahit‟in Fransızcadan 

çevirdiği “Edebiyat ve Hukuk” adlı yazısının yayınlanması üzerine derginin kapatılmasına 

(Ekim 1901, Sayı 553) kadar geçen kısa süre içinde, baĢta roman ve hikaye olmak üzere bütün 

edebi türlerden modern örnekler verilmiĢtir. Serveti FünuncularınII.MeĢrutiyet‟ten sonra 

yeniden yayın hayatına çıktıkları ve H. Ziya ve M. Rauf gibi bazılarının Cumhuriyet‟ten sonra 

da eser verdikleri görülür (Kavcar, 1985: 26). 

Tanzimat‟ta ilk örnekleri verilmeye çalıĢılan romanın, bu dönemde Batılı tekniğe 

uygun Avrupaî örnekleri baĢarıyla sergilenir. Türk edebiyatında, “romancılığın babası” olarak 



29 

 

 

 

kabul edilen Halid Ziya‟nın bu baĢarıda büyük bir payı vardır. Servet-i Fünûn nesrinin 

üzerinde geliĢtiği esasları o belirler ve bunların nasıl uygulanacağını eserleriyle o gösterir. 

Halid Ziya‟yı baĢta Mehmed Rauf olmak üzere Hüseyin Cahit, Ahmet Hikmet, Saffet Nezihi 

gibi isimlerin eserleri destekler.Servet-i Fünûn edebiyatı, Tanzimat edebiyatı gibi yüzünü 

Batıya döner (BaĢ, 2010: 315, 317). 

Edebiyatımızda köklü bir modernleĢme hareketini gerçekleĢtirmek üzere bir araya 

gelen Servet-i Fünuncular iĢin teorisini yapmakla kalmayarak, görüĢleri ve estetik zevkleri 

doğrultusunda çağdaĢ eserler verdiler (Kavcar, 1980: 387). 

Bu dönem romancıların genel ruh hali içlerine kapalıdır. Siyasi olaylardan uzak 

duran yazarlar, roman türüne çok ağırlık vermemiĢ Servet‟i Fünun dergisi çerçevesinde 

karamsarlık, melankolik ve umutsuzluk temalarına değinilmiĢtir. 

 1.3.1.3 Fecr-i Ati Döneminde Roman (1909-1912) 

1900‟lere gelindiğinde, Osmanlıcılığın dıĢında, birbirinden kesin çizgilerle ayrılan 3 

düĢünce akımı vardı: Batıcılık, Ġslamcılık, Türkçülük. Ġslamcılık; kavimcilik ve ulusçuluk 

düĢüncesine karĢı çıkan, Ġslam dinini temel alıp, bütün Ġslam kavimlerinden oluĢan bir Ġslam 

birliği kurmayı amaçlayan, dahası bir Ġslam devleti kurmayı tasarlayan bir düĢünceydi. 

Türkçülükse, Osmanlıcılık ve Ġslamcılık düĢüncelerinin olanaksızlığı karĢısında, bir tür 

zorunluluk olarak ortaya çıkmıĢtır. II. MeĢrutiyet dönemi aydınların halka yönelmesine yol 

açmıĢtır. Bu yönelime de o dönem de Türkçülük adı verilmiĢtir. Türkçülük geniĢ anlamda 

halkla bütünleĢme, halka ulaĢma amacını içerse de, tam bir açıklık kazanamamıĢtır. Siyasal 

alanda su yüzüne çıkan tartıĢmalar doğal olarak bir süre sonra da edebiyata yansıdı. Sonunda 

halka gitme düĢüncesi edebiyatta bir ilke olarak benimsendi. Bunun içinde ulusal değerlere 

dönülecek, halkın sanat kaynaklarına inilecekti. ġiirde aruz ölçüsü bırakılıp, hece ölçüsüne 

geçilecek, ayrıca halk edebiyatı Ģiir, biçim ve türlerinden yararlanılacak, konularda halkın öz 

kaynaklarından seçilecekti. Türk edebiyatı yeni bir akıĢın içine girmiĢ, bir ulusal edebiyat 

yaratma sürecini baĢlatmıĢ oluyordu.  Ancak bu tartıĢmaların çok fazla içinde olmayan ve 

Servet-i Fünuncuların izinden giden kimi sanatçılar da kendi aralarında kümelenmiĢler ve 

Fecr-i Ati (Geleceğin GüneĢi) adında bir edebiyat topluluğu kurmuĢlardı(Kıbrıs, 2004: 11 - 

12). 

Banarlı‟dan aktarıldığı üzere; Fecr-i Ati hareketi hemen hemen devrin genç edipleri 

tarafından yapılan birkaç hevesli toplantıdan ibaret kalmıĢtı. O kadar ki eğer Fecr-i Ati 

teĢekkülüne katılan bu gençler gitgide Türkiye‟nin edebi hayatında hakiki birer değer 

payesine ermemiĢ olsaydılar, edebiyat tarihimiz belki de bu toplantılardan bahsetmek için 

fazla çekici bir sebep bulamayacaktı. Fakat Servet-i Fünuncuların dağılıĢından 1908 
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inkılabına kadar geçen birkaç yıllık sükut devresinin hazırlayıp yetiĢtirdiği bu gençler, önce 

tıpkı Servet-i Fünunculargibi, hatta gene Servet-, Fünun mecmuasında, toplu bir hareket 

yapmak için heveslenmiĢler; sonra, türlü sebepler yüzünden bunda muvaffakolamayınca; ayrı 

ayrı mecmualarda yazarak ve ayrı ayrı yollardan yürüyerek; yirminci asır Türk Edebiyatının 

en tanınmıĢ simaları arasında yer almıĢlardır (Bozdoğan, 2014: 46). 

1.3.1.4 Milli Edebiyat Döneminde Roman (1911-1923) 

Milli edebiyat asıl Genç Kalemler hareketi ile baĢlatılır (YetiĢ, 1999, 270). Genç 

kalemlerin ilk sayısında yer alan ve Ömer Seyfettin tarafından kaleme alınan Yeni Lisan 

baĢlıklı yazı bu akımın bildirgesi niteliğindedir (Kıbrıs, 2004: 14). 

Türk kültür tarihinde “Millî Edebiyat” ibaresini ilk defa “Âtî-i Edebîmiz” baĢlığıyla 

Genç Kalemler dergisinde Ali Canip (Yöntem) kullanmıĢtır. 

“Bizim bir edebiyyât-ı milliyyemiz yoktur; bu bir ihtiyaçtır ki mazhar olmazsak çok yazık 

olur”. Gökalp, “Millî Edebiyat” döneminin ana prensiplerini Ģiir kalıbına dökmüĢtür. Ziya 

Gökalp‟in daha çok soyut ilham dünyasından sonra, Yahya Kemal‟in yazısı dıĢındaki diğer 

iki edebî metin, bizi somut ve yaĢanan hayatın gerçeğine çeker. Ahmet Hikmet‟te Anadolu 

insanı prototip hâline getirilmiĢ; Faruk Nafiz‟de ise tıpkı Gökalp‟in Ģiirinde olduğu gibi 

anlatım tekniği bakımından ben-sen ayrımına gidilerek yerli ve millî değerler yine Anadolu 

coğrafyası üzerinden müĢahhas ilham kaynağı hâlinde kurgulanmıĢtır.Yahya Kemal‟in 

“Ezansız Semtler” adlı yazısı ise bu bağlamda farklı bir orijinaliteye sahiptir. Yazar, mekânlar 

arasındaki kopuĢtan insanlar arasındaki ayrıĢmaya, halk-aydın yabancılaĢmasına geçmiĢtir 

(Dayanç, 2012: 92, 94). 

Genç kalemler dergisinde Yeni Lisan Hareketi diye baĢlatılan bu giriĢim; Ġstanbul 

Türkçe‟sinin kullanıldığı, ulusal kaynaklardan yola çıkılarak edebi ürünlerin oluĢturulduğu 

Milli Edebiyat akımının baĢlangıcı olmuĢtur. Dergi; Ali Canip, Ömer Seyfettin ve Ziya 

Gökalp tarafından çıkarılır. Roman ve öyküde memleket edebiyatı çığırının açılması ve ilk 

baĢarılı örneklerin verilmesi bu dönemde olmuĢtur. Daha önceki dönemlerde roman ve 

öykülerin konuları Ġstanbul‟dan ve yakın çevresinden seçilirken, bu dönemde roman ve 

öykülerde ki coğrafya geniĢlemiĢ, ülkenin her köĢesi roman ve öykülere konu olmuĢtur. 

Anadolu‟ya ve köye açılmanın ilk örneklerinden biri Ebubekir Hazım‟în Küçük Paşası’dır. 

1908‟de yayımlanan bu romanda, Anadolu‟da bir sütninenin oğlu olan Küçük PaĢa‟nın, 

Ġstanbul‟da bir paĢa konağında büyültüldükten sonra yeniden köyüne dönmek zorunda kalıĢı 

ve üveylik ortamında çektiği güçlükler anlatılır. Roman hem ele aldığı konuyla, hem de 

Anadolu yaĢamını ve görüntülerini gözlemci bir gerçeklikle dile getiriĢiyle öncü 
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niteliğindedir.  Ömer Seyfettin öykülerini konularını günlük yaĢamdan, gözleme dayalı 

çocukluk, gençlik ve askerlik anılarından seçmiĢ, folklardan, tarihten ve halk edebiyatı 

kaynaklarından geniĢ ölçüde yararlanmıĢtır (Kıbrıs, 2004: 14, 15). 

Ziya Gökalp TürkleĢmek-ĠslamlaĢmak ve MuasırlaĢmak kavramları ekseninde 

yazılarını yazmıĢtır. Bu dönemde konuĢma dili esas alınarak toplum için sanat gayesi 

güdülmüĢtür.  

1.3.1.5 Cumhuriyet Döneminde Roman (1923-…) 

Siyasal, sosyal ve kültürel ortamı ele alırken söylediğimiz gibi, bu döneme Ġkinci 

Dünya SavaĢı damgasını vurur. SavaĢta Türkiye‟nin tarafsız kalmasıyla birlikte, dünya görüĢü 

sol olan yazar ve aydınlara, kısmen de olsa özellikle savaĢın ilk yıllarında hoĢgörülü 

olunmuĢtur. Bu yıllar Köy Enstitülerinin ve Tercüme Bürosu‟nun açıldığı yıllardır. Bu 

kurumlar edebiyatımızın geliĢmesinde önemli rol oynamıĢlardır. Özellikle Köy Enstitüleri, 

edebiyatımızda << Köy edebiyatı>> kavramını getiren yazarları yetiĢtiren kurumlardır 

(Özçelebi ve Hüseyin, 2003: 5). 

Cumhuriyetin kuruluĢu ve 1925-1928 devrimleri, Türkiye‟nin kültürel geliĢmesiyle 

edebiyatında yeni bir çığır açtı. Devlet, kültürel hayatı kendi yenilikçi görüĢlerine göre 

yönetmek için araya girdi. 1931‟de kurulan Halkevleri, sanat, edebiyat, tiyatro ve diğer 

yaratıcı çalıĢmalar ile büyük topluluklara çağdaĢ bir kültür anlamı aĢılamaya gayret ettiler. 

Halkevleri 1911‟de kurulup Türk Milliyetçiliğini geliĢtirmeye çalıĢmıĢ olan Türk Ocaklarının 

yerini aldı; Cumhuriyet‟in ana ilkelerinden biri olan Halkçılık‟ı yerleĢtirmek için kullanıldı. 

Halkçılığın siyasi, toplumsal ve kültürel alanlarda anlamı vardı. Siyasi olarak halkın 

egemenliği demekti. Edebiyatın ana sorumluluğu toplumun devrimci ve artistik bir biçimde 

eğitilmesiydi (Karpat, 1962: 29 - 30). 

1940 kuĢağının genç yazarları da geliĢen Türk romanı karĢısında iyimser görüĢlere 

sahiptiler. Ömer Faruk Toprak “Cumhuriyet Devrinde On Türk Romanı” baĢlıklı yazısında 

Yeşil Gece, Çıkrıklar Durunca, Kuyucaklı Yusuf, Sinekli Bakkal, Yaban vb. yapıtları 

değerlendirirken Ģu genel tanımlar yapmıĢtır: 

Cumhuriyet devrinde neĢredilen romanların belli baĢlı bir karakteri var: realist olmak. Cemiyetin 

örflerine sadık kalarak, hayatın tahliline ehemmiyet verilmekte ve yaĢadığımız zamanın bin bir safhası 

değiĢik görüĢler ile tespit edilmektedir. Ankara, Ġstanbul gibi büyük Ģehirlerimizden sonra en ücra köy 

ve kasabanın hikaye ve romana girdiği görülüyor. Bu ise memleketin edebiyata yaĢarlık hali gösteren 

bütün varlıkları ile kazandırılması demektir(Kurdakul, 1994: 20). 
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Cumhuriyetin ilk yıllarında Ģöhret kazanmıĢ olan hececi Ģairlerden birçoğu Ġstanbul‟un 

tabii manzaralarıyla tarihi semtlerini tasvir ettikleri gibi,  dıĢ dünyayı garip tasavvurlarla 

hayali bir Ģekle sokmaktan hoĢlanan Yedi MeĢaleciler de Ġstanbul levhaları çizmiĢlerdir. 

Ġkinci Dünya SavaĢı sıralarında Türk Edebiyatına yeni bir hassasiyet ve ifade tarzı getiren 

yeni nesle mensup Ģair ve hikayecilerin bir kısmı da, büyük Ģehirleri, bilhassa Ġstanbul‟u konu 

alarak ele almıĢlardır (Kaplan, 1994: 58). 

Edebiyata “Toplumsal” ı sokmak düĢüncesi düzenli olarak önce, hükümetin desteğiyle 

1932-1934 yılları arasında yayımlanan ideolojik Kadro dergisinde belirdi. BaĢlıca amaç, 

ülkenin gerçeklerine göre, Cumhuriyet için toplumsal –siyasi bir felsefi kurmaktı. 

Yayımcılardan biri olan Yakup Kadri Karaosmanoğlu köyün yoksul hayatını anlatan güçlü 

Yaban romanının yazarı- edebiyatı toplumsal, milliyetçi anlamına gelen devrimci bir amaca 

doğru götürmek istiyordu. Kadro solcu eğilimleri olduğu için kapatıldı; ama bu hususta kesin 

delil bulunamamıĢtı. Sağda 1940 yıllarına gelinceye kadar edebiyat eserlerinin büyük bir 

bölümünü milliyetçi edebiyat kaplıyordu. Kendini devrime adamıĢ, ruh bakımından oldukça 

eski bir geçmiĢe dayanan edebiyatı, Hececiler diye bilinen Ģairler sürüklüyordu; içlerinde 

Yusuf Ziya Ortaç,  Orhan Seyfi Orhon, Faruk Nafiz Çamlıbel, Behçet Kemal Çağlar ve 

denemeci Peyami Safa gibi kiĢiler vardı (Karpat, 1962: 33 - 34). 

Genellikle her toplumda, her çağ ve dönem için, Ģair ve yazarları kaba çizgilerle 3 ayrı 

bölümde toplama olanağı vardır; bunlardan birincisi içe dönük gelenekçi olanlar… 

Kendi özlerine ya da insanın iç dünyasına bakarak ruhsal durumları ve özel istemleri 

dile getirmeye, çözümleyip açıklamaya çalıĢırlar. 

Ġkincisi dışadönük- yenilikçi- insancı olanlar… 

BakıĢlarını kendi özlerinden çok dıĢ dünyada yaĢayanlara çevirip, onlarla ilgilenen, 

onları yorumlayanlardır. Kendi toplumlarında ve tüm insanlar için özlemleri duyumsayan; 

duyarlılıklarını dıĢ dünyalara, kendi dıĢındaki insanlara, yaĢayanlara ya da doğaya 

çevirenlerdir. Nazım Hikmet Ran, Sabahattin Ali, Memduh ġevket Esendal (…) verilebilir. 

Üçüncüsü ülkeci- uluscu- güdümcü olanlar… 

Bunlarda ülkenin esenliği ve kalkınması için kendilerince bir düĢünce güden; somut 

yol göstericilikten çok, yerine göre gerçekçi ya da duyusal ve coĢkulu tablolar çizerek 

etkilemeye çalıĢanlardır. Bu dönemin örnekleri; ReĢat Nuri Güntekin, Kemalettin Kamu, 

Mithat Cemal Kuntay, Behçet Kemal Çağlar, Arif Nihat Asya… (Ünlü ve Özcan, 1998: 31, 

32). 

EleĢtiri bu dönem edebiyatında önemli bir yer tutar. Edebiyatçılarımızın çoğu bu türde 

ürünler vermiĢlerdir.; ancak eleĢtiriyi bir disiplin olarak ele alan yazarımız çok azdır. EleĢtiri 
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deyince ilk akla gelen Nurullah Ataç‟tır. Ataç eleĢtiriyi iĢ olarak görmez, bir yaĢam biçimidir 

onun için (Özçelebi, 2003: 5). 

Cumhuriyet döneminde verilen eserler türü ne olursa olsun toplumu aslında direk 

olarak yansıtmıĢtır. Ġnsanlar bu dönemde yazılan romanlardan esinlenmiĢlerdir. Çünkü kaleme 

alınan aslında kendileridir. BatılılaĢma etkisi ile de hızlı geçiĢlere gebe olan edebiyat 

insanların sesinin duyurabilmesinin en güçlü ve önemli silahıdır. 

Romanın batıda doğup geliĢen bir tür olduğu hemen herkesin kabullendiği bir 

görüĢtür. Batıda doğduğuna göre, burada romanın ortaya çıkıĢ nedenlerine de değinmek 

gerekiyor. Ali Gevgili‟nin söylemine göre; batılı bireyci insanı telkin edilen Ģeyin “Yeryüzü 

senindir git ve onu keĢfet” düsturu olduğunu söyler. Romanı baĢlangıcından itibaren bir “ifĢa” 

olarak gören Cemil Meriç, “günah çıkarma” geleneğinin Hz. Ġsa‟dan beri var olduğunu 

söyledikten sonra romanın, günahını ifĢa eden batılı insanın bir müdafaa silahı olarak 

doğduğunu söyler. Cemil Meriç batı dıĢında doğuda da romana kaynak arar. Yazara göre 

dünyanın en büyük romancısı Japon Maruzaki‟dir. Maruzaki, Genci‟nin serüvenleri isimli 

romanı onuncu asırda yazmıĢtır. Bunun dıĢında, Cemil Meriç romanın dört bin sene evvel 

Mısır‟da papirüs yapraklarına yazıldığını söyler. Roman, yani hikaye Asya kökenlidir. Esas 

hızını 18. Asırda Binbir Gece masallarının tercümesiyle almıĢtır. Açıkgöz Cemil Meriç ile 

Sohbetler‟de hikaye ile roman arasında hiçbir fark olmadığını söyledikten sonra, Fransızcada 

“roman”, Ġngilizcede “novel” adıyla anılan Osmanlılarda Hamzaname olarak geçtiğini de 

belirtir ve Evliya Çelebi Seyahatnamesi‟ni de roman olarak nitelendirir (Sağlık, 2010: 22 - 

23). 

Roman farklı ülkelerde farklı tanımlarla nitelendirilse de aslında anlatmaya çalıĢtığı 

var olan yaĢantıdır. Çünkü hayatı yansıtan bir aynadır. Bize yaĢamımızda kılavuzluk eder. Bu 

kılavuz bizi hayatta bağlar. 

1.3.2 Popüler Romanın GeliĢimi ve Türleri 

Günümüzde de geniĢ bir okur kitlesi bulan bu türde değiĢen tek Ģey, geliĢen 

teknolojinin etkisiyle konular ve eğer varsa, romanda kullanılan araç gereçlerdir. Okurlara 

beyaz ve pembe dünyalar sunduğu içindir ki onları hayal dünyasına sokan popüler romanlar, 

bu yönleriyle bir “kaçıĢ edebiyatı” olarak da nitelendirilmiĢlerdir (Sağlık, 2010: 115). 

KaçıĢ edebiyatı diye adlandırılan bu roman türleri anlık etki uyandırarak insanları 

pembe dünyalara götürür. Aynı zamanda da ticari kaygı ile yazılarak okunması ve okutulması 

dıĢında satıĢının ve kar oranının daha önde tutulduğu daha önemli olduğunun ifade edildiği 

roman türlerindendir. 



34 

 

 

 

Yazarların, romanlarını belli bir sanat anlayıĢı doğrultusunda yazmaları kadar doğal 

bir Ģey olamaz. Her sanat anlayıĢının eserleri, kendi yandaĢlarınca baĢarılı, gerçekçi ve 

tarafsız bulunmakta, karĢı görüĢte olanlar ise bu eserleri çeĢitli yönlerden eleĢtirmektedir. 

Ancak hangi akıma göre yazılmıĢ olursa olsun bir romanın gerçekçiliğinden ve 

tarafsızlığından söz edebilmek için, öncelikle bu eserin çoğunlukça, evrensel değerler göz 

önüne alınarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Zira her metnin bir okur kitlesi vardır. 

Romantik, realist, ideolojik, popüler, estetik, tarihî, aĢk vb. romanların okuyucuları 

tercihlerine, ilgi alanlarına ve ruh hâllerine göre farklı özellikteki romanların okur kitlesi 

olabilirler (Çıkla, 2002: 123). 

Yazarlar artık binlerce okuyucunun artan ve çeĢitlenen taleplerine cevap vermeye 

çalıĢmaktadırlar. 1980 sonrasında, yazarlar ve yayınevleri yeni nesillerin beklentilerini 

karĢılamak ve eskiye oranla çok daha iyi para kazandıran sektörden mümkün olan en büyük 

kazancı sağlayabilmek içilen yazılan eserlerin içeriklerini de değiĢtirmiĢtir (Uğur, 2013: 53) 

Aslında bu sebeplerin hemen hemen hepsi popüler edebiyatın yolunu açan birer 

patika görevi görmektedir. Talep artması sonucu ticari kaygı ile yazan yazarların aslında, 

banka hesaplarının artması için fırsatlarda önlerine serilmiĢ olur. Tüketmek için tüketilen 

eserler vardır. Kitap sayfalarının belirlediği ilk 10‟da bulunan eserler, eskisi kadar olmasa da 

metrolarda ya da otobüslerde baĢkalarının ellerinde görülen kitaplar, boĢ zamanlarda oturulan 

entel kafelerde rastlanan cool tipli insanların okudukları eserler gibi… Bu eserler popüler 

edebiyat çerçevesine yerleĢtirilebilir. Kısacası en çok tüketilen ve sabun köpüğüne benzetilen 

pembe dizi havası katan ve bir çırpıda okunan eserlerin bir araya gelip oluĢturduğu kaçamak 

bir edebiyattır.  

Popüler roman, geliĢmiĢ ülkelerde sanayileĢme ile ortaya çıkan popüler kültürün 

edebiyata yansıması sonucu ortaya çıkmıĢtır. Makine sanayinin geliĢmesi ile birlikte 

toplumda yüksek kültürlü bir sınıf oluĢmuĢtur. Bu yüksek kültürün yanı sıra, geleneksel 

değerlerini koruyan, kendi üretimini kendi yapan bir de alt kültür bulunmaktadır. Bu durum, 

iki kültür arasında sıkıĢıp kalan ve yeni gelen kültürle, geleneği aynı zamanda yaĢamak 

zorunda kalan kitlelerin oluĢmasına yol açmıĢtır. Özellikle yüksek kültür metalarına ulaĢmak 

isteyen insan topluluklarının artması, popüler kültürün oluĢumunu hızlandırmıĢtır. 

MakineleĢme sonrası sermaye gücünü elinde tutan güçler, insanların ulaĢmak istedikleri 

metaları, çeĢitli araçlar vasıtasıyla üretmiĢlerdir. Bu metalar topluma sunulurken kullanılan 

araçlardan biri de roman olmuĢtur (Gültekin, 2014: 410). 

Kitle iletiĢim araçları aracılığıyla, toplumun ortak beğenisi olarak ifade edilen 

popüler kültür Ģekillenmekte ve meydana gelmektedir.Popüler kültürün, çoğunluğun beğenisi 



35 

 

 

 

gözetilerek üretilmesi ve üretim aĢamasında toplumsal bir etki yaratma amacı güdülmesi, her 

toplumsal kesime ulaĢmasını kolaylaĢtırmaktadır (Baydar, 2013: 153). 

Popüler edebiyat içerisinde ilerleyen film endüstrisi, bu romanlar için akıcı bir 

kaynak oluĢturur. Romanlar filmler için birer malzemedir. Roman okuyucusu aynı zamanda 

bir film seyircisini de oluĢturacağı için her iki alanda tüketime açılır. Bunun kaynağı da 

popüler romanlardan geçer. Kitle iletiĢim araçlarının gücü sayesinde, edebiyat türünün 

sinemaya yansıması ve ikisi arasındaki iliĢkinin sürdürülmesine vesile olur. 

Popüler romancılar “roman yazarlığını” meslek edinmiĢ ve yaĢadıkları ortamı, bu 

mesleği icra etmelerine müsait hale getirmiĢ kiĢilerdir (Sağlık, 2004: 199). 

Popüler romanların ekonomisi günümüzde öyle bir noktadadır ki, romandaki 

malzemenin bir film olarak yeniden islenme olasılıkları, çoğu yayıncı içinde göz önünde 

tutulması gereken baĢlıca meselelerden biri haline gelmiĢtir (Sivas, 2005: 42, 45). 

Popüler roman ile ilgili birçok tanımlama mevcuttur. Bu tanımlardan en kapsamlı olan 

Sağlık‟ın tanımıdır.  

Yazarı açısından estetik bir gaye güdülmeksizin kaleme alınan; yazılıp yayınlanmasında baĢta ticari 

kaygı olmak üzere, sanat dıĢı sebepler bulunan; okurun fikrinden çok duygu ve heyecanlarını harekete 

geçirmeyi hedefleyen; çok sayıda okura ulaĢan; kolay anlaĢılıp rahat çözümlenen; okurda belli bir 

seviye aramayan; kliĢeleĢmiĢ, basmakalıp bir yapı arz eden; birçoğu filme alınarak -okur dıĢında- 

sinema ve televizyonda çok sayıda izleyiciye ulaĢan vs. nitelikte romanlara „‟popüler roman‟‟denir 

(Sağlık, 2010: 120). 

 

Gelenekten kopamamakla beraber sanayileĢme ile birlikte oluĢan elit sınıfın yaĢam 

kalitesine de eriĢemeyen, arada kalmıĢ, sıkıĢmıĢ, kendini arayan insan topluluklarına 

aradıkları hazları sunmuĢtur bu roman türü. Bu yüzden de bu romanların kaygısı metin değil 

okur kitlesi olmuĢtur. Popüler romanın üreticisi ticari bir kazanç elde etmek isterken, 

tüketicisi de kendi hazlarının tatminini aramıĢtır. Her Ģeyden önce ticari bir kaygıyla 

yazılması ve hitap ettiği kitlenin hazlarına göre üretim yapmak zorunda olması nedeniyle, 

popüler roman, edebiyat kanonu dıĢında tutulmuĢtur. Bu yüzden de estetik, edebi değerden 

uzak eserler ortaya çıkmıĢtır. Tüm bu sebeplerden dolayı popüler romanlar için; „‟yığın 

edebiyatı‟‟, kadın edebiyatı‟‟, „‟düĢük edebiyat‟‟, „‟kaçıĢ edebiyatı‟‟ gibi adlandırmalar 

kullanılmıĢtır (Gültekin, 2014: 411). 

Kahraman Tazeoğlu eserlerinin genellikle kitap okumayan okurlar tarafından 

tüketildiği yazar tarafından dile getirilmektedir. Bunun dıĢında yazarla farklı bir bağlantı 

kurabilen insanlar onun kitaplarını okumak için- okumayı sevenler tarafından tercih 

etmektedirler. Çünkü yazarın yazdıkları çoğu insanın yaĢadıklarıdır. Bazı insanlar yazar, 
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bazılarıysa yaĢar. Yazar her iki görevi de üstlenmeye çalıĢmıĢtır. Birey olarak yaĢama, yazan 

kiĢi olarak yaĢadıklarını tekrar yaĢama… Klasik edebiyatçılar belki onun eserlerini düĢük 

edebiyat olarak görebilirler.Hatta edebiyat olarak nitelendirmeyebilirler. Lakin 

unutulmamalıdır ki edebiyat her Ģeyi kapsar ve onu bu Ģekilde yaftalamak uygun düĢmez. 

Popüler olsun, klasik olsun her türlü durumda edebiyat edebiyattır. ġu konuyu da atlamamak 

gerekir. Yazarın kitapları özellikle belli bir yaĢ aralığında çok fazla tüketilmektedir. Bu 

konuya araĢtırma bölümünde değinilecektir.Popüler romanın geliĢimi elbet bu kadar sınırlı 

değildir. Bu konuya romanın türlerini ele alarak daha net Ģekilde açıklamaya çalıĢılacaktır. 

1.3.2.1 Popüler AĢk Romanları 

Ġnsanlık kadar eski olan edebiyat, insanı ilgilendiren hemen her konuda eser 

vermiĢtir. Bazı konulara az değinirken, bazılarına çok geniĢ yer ayırmıĢtır. Ġnsanın en çok 

üzerinde durduğu konular, hiç Ģüphesiz aĢk, tabiat, sosyal meseleler, yaratıcı ve din olmuĢtur  

(Balaban, 2013: 99, 100). 

Bir temayı, belirgin bir biçimde iĢleyen romanlara, tematik roman denir. Tematik 

romanlarda, genel olarak anlatının merkezinde bir tema olur ve bu tema; kiĢilerden 

mekânlara, kurgudan bakıĢ açısına, zamandan anlatım tekniklerine kadar romanın tüm 

unsurlarına sirayet eder (Demir, 2011: 932). 

Sartre‟a göre aĢk, insan için karĢılıklı nesnelleĢmede anlaĢmaktır, üçüncü kiĢi 

dengeyi bozacaktır. Bu nedenle roman kiĢileri sürekli bağlanmazlar (Tilbe,2004: 109). 

AĢk romanları popüler romanların en genel çeĢididir. Gerçi hemen her popüler 

roman çeĢidinde “aĢk” ve ona bağlı “cinsellik” ana bir motif olarak yer alır (Sağlık, 2010: 

134). 

Romanın romantik çağdaki geliĢimi hakim duygusallık kültüründen etkilenmiĢtir bu, 

sadece bireysel duygusallıktan değildir. Duygusallık çağındaki kurgu, hikaye formatına birçok 

sürpriz yenilikler de getirmiĢtir. Duygusal romanların çoğu, ya melodramdır ya da sonu bir 

yokluğa ya da hiçliğe bağlanır (Roe, 2005: 58). 

AĢk, tarih boyunca ortak bir dil gibi dünya edebiyatında farklı dönemlerde, farklı 

kalemlerde, farklı yüzlerde anlam kazanmıĢtır. Duyguları, değiĢimi, zorlukları aktarmada 

adeta bir kavĢak noktası olarak adlandırıla bilinen “aĢk,” yazın alanının her türünde okuyucu 

ile buluĢmuĢtur. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı göz önünde bulundurulduğunda aĢk‟ın 

güneĢi olarak tanımlanabilinen Kerime Nadir, romanları ile sadece aĢkı tanımlamanın, 

kazanmanın ve korumanın zorluklarını değil; aynı zamanda edebiyat okurunun aĢk temasına 



37 

 

 

 

duyduğu güçlü bağ ile geniĢ kitlelere ulaĢabilmenin ne denli imkânlı olduğunu gözler önüne 

sermiĢtir (Kumlu, 2012: 10). 

Tazeoğlu‟nun eserleri popüler aĢk romanları içerisinde en fazla adı geçenlerdendir. 

Yazar ile ilgili eserlerin incelenmesine diğer baĢlıklarda değinilecektir. Yerli ve yabancı 

popüler aĢk romanlarına örnekler verip açıklanılmaya çalıĢılacaktır.  

Öncelikle eski dönemlerden günümüze kadar gelen popüler aĢk romanlarının bir 

kaçından bahsedecek olursak ilk sırada Halit Ziya UĢaklıgil‟in “AĢk‟ı Memnu” adlı eserinden 

bahsedebilir. Deniz kenarında lüks bir yalı, kendinden yaĢça büyük zengin kocasında aĢkı 

bulamayan Bihter‟in değer yargılarına karĢı hissettiği aĢk ve tutku romanda anlatılır. Birbirini 

seven Bihter ve Behlül‟ün yerleĢik ahlaki değerlerden dolayı içine düĢtükleri çaresizlik ve 

sonu hüsran ile biten bir aĢkı ele alan AĢk-ı Memnu eseri, televizyon ekranlarında seyirci ile 

de buluĢmuĢtur. 

Sabahattin Ali‟nin “Kürk Mantolu Madonna” adlı eseri hala Ġdefix, kitap yurdu gibi 

sayfalardan çok satılanlar arasında yer almaktadır. Güçlü ve cesur bir kadına aĢık olan daha 

pasif ve silik bir karakter olan Raif Efendi‟nin kederli aĢk öyküsüdür. AĢka yaklaĢım, değer 

ve tutumlar kitapta öncü olacak niteliktedir. 

Çok okunan yazarlardan olan Canan Tan aĢk romanları daha çok yazmaktadır.  

Piraye adlı eserini her okuyan aĢkın büyüsüne, çaresizliğine, kederine boğulmuĢtur. Ġstanbul 

kızı, Nazım hayranı Piraye ile, doğulu bir aileden gelen HaĢim ağa arasında yaĢanan aĢk ve 

toplumsal farklılıklar, gelenek göreneklerin uyuĢmaması ile birlikte ailelerin ortak noktalarda 

buluĢamaması, erkek çocuk doğurmanın aĢiret ailesindeki önemi ve erkek evlat verememe 

sonucu Piraye‟nin kuma tecrübesini yaĢaması evlilikte çatırdamalara sonuç olarak da 

kopmaya sebep olur. Hüsran dolu bir aĢkın öyküsü son dönemlerin en çok okunan kitapları 

arasındadır. Canan Tan‟ın “En Son Yürekler Ölür, “Hasret”, “Yüreğim Seni Çok Sevdi” ve 

yeni çıkarmıĢ olduğu “Kelepçe”  adlı eserleri de çok okunan aĢk romanları arasında yer 

almaktadır. Gerçi 2016 Nisan ayında çıkarmıĢ olduğu eser Kelepçe farklı bir konu ileeser,suç 

sosyolojisi bağlamında incelenebilir.  

Kendisini Pdf romanları ile tanıtan lise öğretmeni, aynı zamanda son dönemlerin 

tutkulu ve ideal aĢkı anlatmaya çalıĢan Fatih Murat Arsal aĢkı kaleme alan erkek yazar olarak 

karĢımıza çıkmaktadır.. Eserlerinde cinsellik ile ilgili konuları aĢkın gücü olarak harmanlamıĢ, 

okuyucu ile buluĢturmuĢtur. . “Zoraki Koca”, “  ġahane Gelin, “Beni Bırakma”, “Yalnız 

Gözlerin Ġçin”, “Seni Sevmek Ġstemedim” eserlerinden bazılardır. Yazarın kaleme aldığı 

eserlerde Doğan, Tahir, Tamer karakterleri gerçek hayatta genç kızlar tarafından çembere 

alınmıĢ durumdadır.  
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Ahmet Batman yazdığı kitaplar ile son dönem gözde olan aĢk yazarları arasındadır. 

Kitaplarına verdiği isimler insanların zaaflarından oluĢur, Sabah Uykum, Soğuk Kahve, 

Korkma Kalbim gibi… Ahmet Batman yazdıklarıyla ve üslubuyla, Kahraman Tazeoğlu‟na 

çok benzemektedir. Kitaplarında aĢk, sevgi, kalp kırıkları gibi konuları ele almıĢtır 

Yabancı yazarların kaleme alıp, Türkiye‟de okunan yazarlar arasında ilk sıralarda yer 

alan yazarlardan birisi de Sarah Jio‟dur. Eserlerinin isimlerinde doğa baĢkarakterdir. Ġsim 

seçimi ve konu bütünlüğü açısından yazarın eserleri de çekiciliğini artırmaktadır. Yazarın 

eserlerinin isimleri Ģöyledir: “Elveda Haziran, Mart MenekĢeleri, Son Kamelya, Böğürtlen 

KıĢı” gibi… 

Gülerken ağlatan yazar JojoMoyes son dönemde tercih edilen bir diğer yazardır. 

Eserlerinden bazıları;“Senden Önce Ben”, “Ardında Bıraktığın Kadın”, “Sevgilimden Son 

Mektup”…  

1.3.2.2 Polisiye-Dedektif Romanları 

Polisiye romanlar için “cinai hikayeler” tabirini kullanan Yahya Kemal, bu 

hikayelerin tarihin beĢeriyet kadar eski olduğunu söyler. Ona göre Don Quıjote etiyle, 

kemiğiyle muazzam bir tefrika hikayesinden baĢka nedir? Robinson, Gülliver’in Seyahati, 

Aya Yolculuk… ġark ve garbın numune hikayesi Binbir Gece tam bir tefrikadır. Bu hikayeler 

bugünkü cinai hikayelerin ilk numuneleridir (Sağlık, 2010: 136). 

Polisiye roman, Batı toplumlarında modern dönemin popüler edebiyatının bir 

ürünüolarak hem bu döneme iliĢkin toplumsal arka plana ıĢık tutan hem de karĢılık geldiği 

okuyucu eğilimleri açısından sosyolojik bir olgudur (Atalay, 2014: 15). 

Batıda, Sör Arthur ConanDoyle‟unSherlockHolmes öyküleriyle 1887‟de ilk ticari 

baĢarıyı sağladığı yıllarda polisiye roman kitleler tarafından kabul edilmiĢtir. Yine aynı yıllar 

sanayileĢme kent, birey, kitle ve burjuvazi olgularının toplumsal yapıda etkin bir biçimde 

yaĢandığı ve tartıĢıldığı yıllardır. Bu dönemde, edebiyat sanatının konularını her 

zamanetkilemiĢ olan avcılık ve kâhinliğin yerini tıptaki ve diğer bilim dallarındaki hızlı 

bilimsel yenilikler almıĢtır.19. yüzyıldan itibaren bilimin geldiği bu noktadaki veriler polisiye 

romanın doğuĢu ve geliĢmesinde etkili olmuĢtur. Edgar Allen Poe‟dan baĢlayarak polisiye 

romanları tarayan G. Grella, 1980 yılında yazdığı The Formal Dedective Fiction adlı eserinde 

dedektifin sürekli bilimsel ideal peĢinde olduğunu ileri sürmüĢtür. Dedektif olaylar ve olgular 

arasında gerçekte var olan fakat görülmeyen bağlantıları ortaya çıkararak bir sonuca 

gitmektedir, sorunu adeta yasalarına oturtur (Çelik, 2015: 1 - 2, 6). 
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Symons‟a göre; polisiye roman, okura bir sorunu sunan ve amatör veya profesyonel 

bir araĢtırıcının tümdengelim metotlarıyla ulaĢtığı sonuçla sorunun çözümünü veren romandır. 

Joseph Wood Krutch, polisiye romanın düz yazının biçimce mükemmel olan modern türü 

olduğunu söyler. W.H. Auden‟a göre polisiye roman bir cinayet sonrasında, gerçek katil 

dıĢındaki tüm Ģüphelilerin elenmesi ve katilin yakalanması öyküsüdür. Howard Haycraft 

polisiye romanın sonunda suçu ortaya çıkarma amaçlı yapıt olduğunu yazar. Polisiye roman, 

bir yandan da geleneksel romanın ters yansıması olarak ortaya çıkar. Geleneksel romanın 

baĢtan sona geliĢen olaylar zincirini anlatmasının tersi olarak, sondan (cinayet) baĢa 

(cinayetin nedenleri) giden, alıĢıla gelmiĢ dramatik olayları (cinayetin ve cezanın tasviri) ve 

tek gerçek karakteri ölünün gerçek kiĢiliği bir anlatımdır (Bayram, 2004: 1). 

ġimĢek‟in anlatımıyla; Polisiye roman, suçun ortaya çıkmasına bağlı olarak geliĢir ve 

kentleĢme ile birlikte edebiyat metinlerine yansımaya baĢlar. Hatta suç kavramının tarihi, bir 

bakıma polisiyenin de tarihi olduğu, suçun tanımlanması ve cezanın tespiti polisiyenin 

doğuĢuna da zemin hazırlamıĢ olduğu iddia edilir (Aydemir, 2012: 352). 

Polisiye romanlarda genellikle bir cinayet hadisesi bulunur, olay örgüsü bu cinayet 

etrafında Ģekillenir. Ancak bu durum daha çok ilk dönem polisiyelerinde görülür. Erol 

Üyepazarcı, Korkmayınız Mr. Sherlock Holmes adlı eserinde polisiye romanları edebiyatın 

dıĢında tutanları ve onları ciddi edebiyat saymayanları ağır bir dille eleĢtirir (Gezer, 2006:3,8). 

TürkeĢ, Özlem Bay‟dan Ģu Ģekilde aktarmıĢtır; 

“Önümüze iki seçenek var: Birincisi, polisiyelerin, aĢk romanları ya da tarihsel romanların 'kötü 

edebiyat' olduğunu kabul etmek, ama onları alt-tür diye damgalamamak, ikincisi bu türleri doğrudan 

edebiyat dıĢı saymak. Ben üçüncü bir seçeneğin daha akla yatkın olduğunu düĢünüyorum; bu türlerin de 

edebi etkinliğinin bir parçası olduklarını teslim etmek ama, roman sanatının edebi değerlerinden pek 

azına sahip oldukları için onları 'alt-tür' diye nitelemekten kaçınmamak. Roman sanatı edebiyatın bir 

dalıysa, onların da edebiyat ürünü olduğu kesindir”(Bay, 2012: 346). 

 

Edmund Wilson, “Ġnsanlar Neden Dedektif Romanları Okurlar?” adlı bir baĢka 

makalesinde polisiye romanların birçoğunun SherlockHolmes taklidi olduğunu belirtirken 

polisiye roman ile ilgili düĢüncelerini söyle aktarır: 

Birkaç tane eğilmiĢ paslı çivinin altındakini bulmak için, talaĢ yutarak çok sayıda sandığı açmak 

zorunda olduğum hissine kapılmaya baĢladım. Dedektif romanlarının, romanın tanıtım ve 

değerlendirme yazılarını hazırlayan eleĢtirmenlerin gizemin çözümünü kamuya açıklamasını yasaklayan 

gelenekten yararlanarak haksız kazanç sağladığı gibi beni dertlere sevk eden bir inanç beslemeye 

baĢladım. Bu gelenek hem kurgunun önemli bir bölümünün anlamsızlığının gizlenmesine yarıyor,hem 

de dedektif romanı yazarlarının baĢka hiçbir türün yazarına nasip olmayan türden bir korumadan 

yararlanmasını sağlıyor (Gezer, 2006: 9 - 10). 
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Bu bilgiler ıĢığında düĢünecek olursak yerli ve yabancı romanlardan en çok okunulan 

ve adını duyuran bazı yazarların romanlarına değinmekte fayda görüyorum.  Kitap 

satıĢlarından ve yapılan yorumlar sayesinde düĢüncelerimi Ģekillendirmeye katkı sağlayan 

sayfa Kitap Yurdu‟dur. 

Yerli yazarlarımızdan polisiye-dedektif romanlarının öncüsü diyebileceğimiz isim 

Ahmet Ümit‟tir. Ġstanbul Hatırası, Patasana, Kavim, Beyoğlu Rapsodisi, Bab-ı Esrar, 

Beyoğlu‟nun En Güzel Abisi adlı eserlerle zirvede olan bir polisiye yazarıdır. Son kitabı 

Elveda Güzel Vatanım‟da ise tarih içerisinde bir entrikayı anlatmaktadır. Son dönem 

yazarlarından olan Emrah Serbes Behzat Ç.- Son Hafriyat, Behzat Ç- Her Temas Ġz Bırakır 

polisiye alanında yazmıĢ olduğu eserlerdendir. Bir Ankara Polisiyesi olarak adlı eseri 

televizyonda yayımlanmıĢtır.  

Osman Aysu‟nun aĢk türünde romanları olsa da adını polisiye romanları ile daha fazla 

duyurmuĢtur. Eserlerinde hep kuĢkuculuk ve iz sürme üzerinden olayları aktarmıĢtır.ÇıkıĢ 

Yok, Karanlıklar Hakimi, Cennete Açılan Kapı, Kayıp, Cinayet Sancısı (…) eserlerinden 

bazılarıdır. 

Aslında Türk yazarların polisiye türüne çok fazla yönelmedikleri düĢünülse de ilk 

dönemlerden itibaren bu tür bizim içimizdedir. Peyami Safa Server Bedi lakabı ile “Cingöz 

Recai”„yi yaratmıĢtır. Necip Fazıl‟ı Ģair kimliği ile tanımamıza rağmen aslında Peyami 

Safa‟ya özenerek polisiye roman yazmayı denemiĢ ama baĢarısız olmuĢtur. Nazım Hikmet‟de 

aynı Ģekilde polisiye eser vermeye meraklı Ģairlerimizdendir. Ancak ikisi de roman alanında 

tutunamamıĢlardır. Sosyologların el atmadıkları alan yoktur. Emre Kongar 1990‟larda 

Hocaefendinin Sandukası ile 2000‟lere gelmeden önce polisiyeyi edebiyatseverler ile 

buluĢturduğunu söyleyebiliriz. Yine de dilimizde yazılmıĢ bir diğer polisiye roman,  Tamer 

Ay‟ın „Marsyas‟ın Cesetleri‟ isimli yapıttır.  

Sözün kısası geçmiĢimizi düĢünürsek Ģu anda polisiye türünde roman yazan 

yazarlarımız baĢarılamayan bir türün öncüleri olma yolundadırlar. 

Yabancı yazarlardan pek çoğu polisiye türünde yazdıkları eserler ile Türk 

okuyucularının beğenisini kazanmıĢlardır. Bunların baĢında Dan Brown gelmektedir. 

Yazdıkları kitapların beyaz perdeye yansıması yazarı daha değerli yapmıĢtır.Davinci‟nin 

ġifresi, Melekler ve ġeytanlar, Kayıp Sembol, Cehennem gibi eserler ile en çok tercih 

edilenler arasındadır.  
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TessGerritsen sadece bir polisiye yazarı değildir. Aynı zamanda bir gerilim romanları 

da yazmaktadır. Cerrah, Çırak, Günahkar, Ġkiz Bedenler, Gece Nöbeti, Asla Arkana Bakma, 

SiliniĢ eserlerinden bazılarıdır. 

Fransız yazar Jean-ChristopheGrange ise bir diğer yazarımızdır. ġeytan Kanı, Kızıl 

Nehirler, Leyleklerin UçuĢu, Kurtlar Ġmparatorluğu gibi eserler ile polisiye türünü üst sıralara 

taĢır. 

Cinayet romanlarının kraliçesi Agatha Christie… Poirot AraĢtırıyor, Poirot‟un Ġlk 

Davaları, Mezapotamya‟daki Cinayet, 10 Küçük Zenci, Cinayet Alfabesi… eserlerinden 

sadece bazılarıdır. Agatha Christie tarafından yaratılan Belçikalı dedektif karakteri Hercule 

Poirot ise Fransız materyalizminin temsilcisidir. Poirot bir teori üretir ve kanıtlarla bunu sınar. 

Holmes nesnelere, Poirot insan psikolojisine dayanır. Amerikan polisiye romanlarında 

Freudyen bir dedektifle Gestaltçı bir katilin yöntem savaĢlarını görürüz. Bu romanlar 

“eğlencelik popüler kültür ürünleri” kimliğinin arkasında çağının felsefe ve bilim 

yönelimlerinin izlerini taĢırlar (Çelik, 2015: 8). 

Polisiye okumak yaĢanılan hayatın yoğunluğundan kurtarır mı? Belki… Olaylar hız 

kesmeden devam eder. Kitaptaki karakteri kendi yerimize koyarsak o heyecanı en az onun 

kadar hissederiz. Sayfalar arasında koĢmamız kaçınılmaz olur. Pragmatik bakacak olursak da 

bu tarz kitaplar gerçek hayatta sorunları daha çabuk kavrayıp çözebilmemize yardımcı olması 

beklenmektedir.  

1.3.2.3Tarihi Romanlar 

Yazın kuramcıları ve eleĢtirmenler konularını geçmiĢten, tarihsel olay ve kiĢilerden 

alan roman türüne de tarihsel roman adını vermiĢlerdir. Bu türün kurucusu, baĢlatıcısı olarak 

da Ġskoç yazarı Walter Scott‟u göstermiĢlerdir. Ġskoçya tarihindeki bir ayaklanmayı konu alan 

1814 yılında yayımladığı Waverley adlı romanı da ilk örneği saymıĢlardır bu türün (Özdemir, 

2002: 279 - 280). 

Belirli bir felsefi ve ideolojik görüĢe dayanmak, tarihi bilgiye sahip olmak ve en 

önemlisi güçlü roman bilgisi ve birikimiyle iyi bir romancı olmak gibi Ģartları taĢıyan 

yazarların yazdıkları edebi “tarihi romanlar” vardır. Bu birinci gruptur. Ġr de konularını tarihi 

olay ve kiĢilerden almakla birlikte, bu konuya aĢk, cinsellik, entrika, macera ve taht kavgası 

gibi ögelerle iĢleyen “tarihi popüler” romanlar da vardır (Sağlık, 2010: 141). 

Edebiyat ve tarih arasında iliĢkiler gündeme geldiğinde, bu disiplinlerin kesiĢtiği ve 

ayrıĢtığı yönler, olaylara bakıĢtaki farklılık ve özellikle “gerçeklik” konusu öne çıkar. Bir 
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edebiyat eserinin tarihi gerçeklikler ile ne kadar örtüĢtüğü, onu yansıtıp yansıtmadığı irdelenir 

(Tosun, 2016: 50 - 51). 

Bu bölümde ben popüler tarihi romanlara değinilecek ve yaĢanılan tarihi olayların 

romanlara nasıl yansıtıldığı açıklanılacaktır. Yazarın belirttiği gibi ikinci türde yer alan bu 

romanlara günümüzde Demet Altınyeleklioğlu örnek verilebilir. Moskof Cariye Hürrem, 

Safiye Sultan, Pargalı ve Hatice, Bozkır Sultanı Cem, Cariyenin Gelini Nurbanu, Cariyenin 

Kızı Mihrimah… eserlerinden bazılarıdır. Tarihi akıcı bir Ģekilde anlattığı romanlarında 

entrika en acı, taht kavgaları en acımasız, aĢk en tutkulu, macera en realist Ģekilde 

anlatılmıĢtır.  

Taht mücadelelerini öne çıkaran tarihi romanlar: 

 Tahtın asıl sahibi ya sürgündedir, ya tutukludur, ya da öldürülmüĢtür. Eğer 

öldürülmüĢse, yerine geçecek olan oğlu, onu sevenler tarafından saklanır ve korunur. 

Koruyan kiĢilerin baĢında ünlü bir silahĢor bulunur. 

 Tahta zorbaca çıkan hükümdar, etrafına korku sarıp, zulüm ve korkuyla iktidarını 

sürdürmeye çalıĢır. Bu aĢamada ülkede baskı, korku ve zulümler hakimdir.  

 Tahtın asıl sahibi, kendisine yardım edenlerle birlikte mücadeleye baĢlar. Zorba 

hükümdarın kuvvetleri ile tahtın asıl sahibine bağlı-sayısı az- kuvvetler sürekli 

çarpıĢırlar. Tahtın asıl sahibinin adamları değiĢik kılık ve kıyafetlerle hükümdarın 

sarayına girip, burada çeĢitli entrikalar çevirirler. Casusluk, aĢk, macera ve kavgalar 

bu aĢamada doruktadır. SilahĢor bu aĢamada etkin bir rol oynar. 

 Zorba hükümdar yenilir ve ülkeyi terk eder. Terk etmezse ya tutuklanır ya da 

öldürülür. Tahtın asıl sahibi gelip, ülkenin baĢına geçer; memlekete adalet getirir; 

romanda bu aĢamada biter. Tarihi bir kahramanı (silahĢor, akıncı) öne çıkan romanlar 

ise genellikle ; 

a. Kahramanın mücadele ettiği ve herkesçe taktir edildiği düzlem 

b. Kahramanın düĢmanın eline esir düĢtüğü ve iĢkenceye maruz kaldığı düzlem 

c. Kahramanın bir Ģekilde kurtulduğu ve intikamını aldığı düzlem Ģablonuna uyar. 

(Sağlık, 2010: 141 - 142). 

Tarihi malzemeyi kullanan yazarlar tespit edilebilmiĢ bir tarihi gerçeklikten hareket 

ederler. Fakat tarih biliminin verilerine bağlı kalmak zorunda değildirler.Tarihle ilgilenen, 

tarihi eserine malzeme olarak seçen romanlarda yazarın ilgi alanını 'tarihi gerçekliğin 

oluĢturduğu ortadadır. Fakat romanda tarihin konumu, romancının tarihe yaklaĢımı, 

ilgilendiği tarihi dönemler bu romanların durumunu değiĢtirmektedir. 19. yüzyıl baĢlarında 

Avrupa'da Watter Scott'un Waverley'i ile baĢlayan ve bizde de Namık Kemal'in Cezmi isimli 
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romanıyla 19. yüzyılın ikinci yarısında ilk örneklerini veren tarihi roman, gerek Osmanlı 

Devleti'nin yıkılıĢ ve gerekse Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluĢ yılları atmosferi içerisinde 

birtakım milli değerlerin aktarılması ve insanımızın kendi tarihi etrafında sağlam ve zinde bir 

Ģuur edinmesini sağlamak için çokça yazılmıĢ, çokça okunmuĢ bir roman türü olarak 

görünmektedir. Hüseyin Nihai Atsız, Kemal Tahir, Tarık Buğra ile hem sanat hem ideolojik 

endiĢelerle yazılan tarihi romanların yanında Abdullah Ziya Kozanoğlu, Feridun 

FazılTülbentçi, Turhan Tan, ReĢat Ekrem Koçu, Oğuz ÖzdeĢ, Mustafa Necati Sepetçioğlu 

gibi tarihi sorgulamayı ya da topluma tarihi romanla mesajlar vermeyi her zaman 

düĢünmeyen,sadece tarihi macerayı hedefleyen popülist zihniyetle de tarihi romanlar 

yazılmıĢtır (ArgunĢah, 2002: 17 - 18) 

Doğan Hızlan Notos Dergisi Kemal Tahir‟i Okumak ve Anlamak adlı bölümünde Ģu 

savından bahseder: “Türkiye‟nin gerçek tarihi romanlarda gizlidir”. Kemal Tahir bu savın en 

mükemmel örneğidir. Bunun yanı sıra “toplumcu gerçeklik” akımının en çarpıcı örneklerini 

de eserlerinde vermiĢtir (Hızlan, 2016: 27). 

Popüler tarihi romanlar yüzyıla yakın bir süredir Türkiye‟de büyük baĢarılar kazanmıĢ 

eserlerdir. Bu türün çok tanınan yazarları sayesinde Türk insanın tarihe olan ilgisi artmıĢtır. 

Popüler tarihi romanlar geçmiĢi yücelten eserlerdir. BaĢta Osmanlı devleti olmak üzere eski 

Türk devletleri ve grupları bu eserlerde tek yanlı biçimde anlatılırlar. Romanlarda bahsedilen 

yiğit savaĢçıların, iyi yöneticilerin yaĢadığı devirler ideal toplumsal ortamlar gösterilir. Yavuz 

Bahadıroğlu ve Ahmet Yılmaz Boyunağa‟nın eserleri bu yaklaĢımın tipik örnekleridir (Uğur, 

2013: 309). 

Yavuz Bahadıroğlu‟nun eserlerinden bazıları; Haram, Tuzak, Kaybolan Elçiler, Kırım 

Kan Ağlıyor, Elveda Buhara, Çaka Bey, Selahattin Eyyubi… Yazarlık dıĢında gazetecilik alt 

yapısı olan yazarımızın kitaplarına talep çok fazladır. 

Canan Tan “Hasret” romanında mübadele dönemini iĢlemiĢ tarihi roman türüne de 

katkı sağlamıĢ bir yazardır.  

Radikal gazetesinin araĢtırmasına göre;  

 Ġskender Pala‟nın ġah&Sultan; Ġncelediği tarihi metinler ve kendine özgü üslubuyla 

tanınan yazar Ġskender Pala, Yavuz Sultan Selim ile ġah Ġsmail‟i karĢı karĢıya getiren 

savaĢtan yola çıkarak Alevilik-Sünnilik meselesine farklı bir bakıĢ getiriyor. „ġah & 

Sultan‟ 2010 yılının en çok okunan kitaplarından biri.  

 ChristianJacq‟ınRamses-IĢığın Oğlu; BeĢ ciltlik Ramses serisi dünyanın birçok ülkesinde 

çok satan romanlar arasına girdi. Hatta Mısır turizmine hatırı sayılır bir katkısı bile oldu 
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bu serinin. Christian Jacq, doğumdan, akasya ağacı gölgesinde hayata gözlerini yumana 

kadar, Antik Mısır‟ın en ünlü firavunlarından Ramses‟in hayatını anlatıyor.  

 AnnChamberlin„ın Safiye Sultan;  Türkiye ‟de tarihi roman furyasını ateĢleyen 

kitaplardan biri. Üç ciltlik roman Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun 16. yüzyılına odaklanıyor. 

Haremde geçen entrikalarla dolu hikâyeleri anlatan romanda yer alan karakterler ile 

olayların çoğu gerçek kiĢi ve olaylardan oluĢuyor. 

 Nahid Sırrı Örik‟in Sultan Hamid DüĢerken; Nahid Sırrı‟nın zekâsının ve kaleminin 

maharetinin en ince detayına kadar görülebileceği bir roman... Resmi tarihin kıyısından 

geçmeyen „Sultan Hamid DüĢerken‟ istibdat dönemi olarak da anılan Ġkinci Abdülhamid 

zamanını anlatıyor. Sultana saygı nedeniyle adı değiĢtirilen kitap, 1990‟larda eski adına 

döndürülmüĢtü (http://www.radikal.com.tr/kultur/unutulmaz-10-tarihi-roman-1067197/). 

Ġskender Pala tarihi kaleme alan nadide yazarlardandır. Eserlerinden bazıları Mihmandar, 

ġah&Sultan, Katre-i Matem, Od, Babil‟de Ölüm Ġstanbul‟da AĢk, Ġki Darbe Arasında 

Eserlerinden bazılarıdır. Katre-i Matem romanı polisiye ve aĢkı barındırsa da tarih havası 

anlatıldığı dönem olan Lale devrinden esintiler taĢır. Mihmandar‟da Eyyüp Sultan‟ın 

hikayesini anlatan Pala eserlerinde aĢk ve tarihi bir arada vermeye çalıĢan bir yazardır. 

Ġlber Ortaylı Osmanlı‟yı Yeniden KeĢfetmek,  Ġmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, Türklerin 

Tarihi, Gelenekten Geleceğe, Ġstanbul eserlerinden bazılarıdır. Ġstanbul adlı eserini Emre 

Kongar, Buket Uzuner ve pek çok değerli yazar ile beraber kaleme almıĢtır.  

Sonuç itibari ile popüler tarihi romanlar “biz” ve “öteki” ayrımını net biçimde ortaya 

koyan eserlerdir. “Biz”e mensup olanların her zaman ahlaklı, temiz, iyi oluĢuna karĢılık , 

“ötekiler” her zaman kötü, adaletsiz ve ahlaksız olarak çizilmiĢtir. Din değiĢtirme konusunun 

sıklıkla iĢlenmesi de aynı yaklaĢımın bir sonucudur. BaĢka dinden olan, yani olumsuz 

özellikleri taĢıyan kiĢiler din değiĢtirme yoluyla “bizden” birileri olurlar ve iyi huy 

kazanırlar.Popüler tarihi romanların bir kısmında okuyucuyu bilgilendirme, bu yolla tarihe 

yönelik ilgiyi artırma kaygıları yoğundur (Uğur, 2013: 310). 

YaĢanılanlar kül olmasın ve bize yaĢadıklarımızda öncülük etsin diye tarihimizi unutup 

onu yaĢatmamak ben olmaktan vazgeçtiğimizin kanıtıdır. Tarihi olaylar bir olay örgüsü 

Ģeklinde kaleme alınarak yazıldığında çağrıĢım kapasitemizin yükselmesine de yardımcı olur. 

1.3.2.4 Heyecan-Macera-Gerilim Romanları 

Heyecan macera ve gerilim unsurları aslında hemen hemen her roman içerisinde bulunan 

unsurlardır. Ama buna rağmen bunları farklı bir kategori içerisinde almak istedim. Bir aĢk 



45 

 

 

 

romanında heyecan unsurları iki aĢık arasında cereyan ederken, bilim-kurgu ve tarih 

romanlarında gerilim, fantastik romanlarda da macera unsuru pek fazla gözlemlenmektedir. 

Bu 3 romanda oluĢan ortak Ģablonlar Ģu Ģekilde belirtilmiĢtir; 

 Orta sınıftan bir karakter vardır. Bu kadın genelde sekreter veya baĢka herhangi bir 

mesleğin mensubudur. Anne ve babası muhtemelen trafik kazasında öldüğü için kadın 

yalnız yaĢar. Kadın eğer sekreterse, dev bir Ģirkette (holding, firma) çalıĢır. 

 Kadın herhangi bir yerde, küçük bir kazaya (birine çarpma, düĢme gibi) uğrar. Kazada 

çarptığı veya kendisine o anda yardımcı olan bir erkekle tanıĢır. Bu tanıĢma ile birlikte 

aralarında bir de “aĢk” baĢlar. 

 Önemli bir olay (cinayet, soygun, adam kaçırma gibi) meydana gelir. Kadın veya erkeğin 

herhangi birini ilgilendiren bu olay karĢısında kadın erkekten, erkek kadından Ģüphelenir. 

Romanda gerilimin dorukta olduğu kısım burasıdır. Çünkü heyecan, gerilim ve macera bu 

aĢamada son derece yüksektir. Kadın veya erkeğin suçlu olup olmadığı okuru bir hayli 

heyecanlandırır.  

 Düğüm çözülür. Heyecan ve gerilim sona erer (Sağlık, 2010: 144). 

Polisiye ve dedektif romanlarında değinmiĢ olduğum Tess Gerritsen‟in eserleri gerilim 

romanları kısmında değinmeden geçemeyeceğimiz yazarlar arasındadır. Mefisto Kulübü adlı 

eserde;  

Şeytanın varlığı bir gerçek. Şeytan caddelerde aramızda yürüyor. Ve şeytan , sinsice aramıza karışıp şekilden 

şekle giriyor…BeaconHill’de bir grup insan Şeytan’ı her yönüyle analiz etmeyi amaçlıyordu. Şeytan bilimsel 

olarak açıklanabilir miydi? Fiziksel bir görünüşü var mıydı? (İblisler yeryüzünde geziniyorlar mıydı? Tarihin 

karanlık yönlerinin açıklanamayan olay ve sembollerinin mistik cazibesine kapılan Mefisto Kulübü üyeleri şu 

teoriyi kanıtlamaya çalışıyordu: Şeytan 

aslındaiçimizde…(http://www.dogankitap.com.tr/kitap/Mefisto+Kul%C3%BCb%C3%BC-967). 

SteigLarson‟un kitapları okuyanların tüylerini ürpertir. Farklı bir anlatıma sahip olan yazarın 

eserlerinden bazıları; Ejderha Dövmeli Kız, Ateşle Oynayan Kız, Arı Kovanına Çomak Sokan 

Kız adlı kitapları Millenium Serisi olarak okuyucunun hafızasına kazınmıĢtır.  

1.3.2.5 Acıklı Romanlar 

Toplumsal acıklı romanlar denildiği zaman aklımıza ilk gelen isim Kemalettin Tuğcu 

olur. 13 yaĢından itibaren yazan200'den fazla kitabı bulunmaktadır. Çocuk ismi ve eski sıfatı 

romanlarının adında sıklıkla karĢımıza çıkar.Sinemaya uyarlanmıĢ eserleri; Ayşecik, Kolsuz 

Bebek, Yüz Karası, Baba Evi, Mercan Kolye, İki Arkadaş, Küçük Besleme, Hırsızın Oğlu, 

Üvey Baba, Canım Ailem …(https://tr.wikipedia.org/wiki/Kemalettin_Tu%C4%9Fcu). 
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Popüler aĢk romanlarında temel öğe olarak "acı çeken aĢıklar" ile "acıklı olayları" da 

görürüz. Vurgulamak istenen "toplumsal" ve "acıklı olma" öğelerini öne çıkaran ve romanı bu 

öğeler üzerine kuran türdeki romanlardır. Bu türdeki romanların yapısı, üslubu ve motifleri de 

diğer popüler romanlardan farklı değildir. Fark sadece bu romanların toplumsallığı ve acıyı ön 

plana çıkarmalarındadır (Sağlık, 2010: 142). 

Popüler aĢk romanları içerisinde aĢkı kaleme alan Canan Tan, aĢkın içinde acıya 

ağırlık vererek Piraye'yi kaleme almıĢ ve çaresiz ve elem dolu bir son ile kitabı bitirmiĢtir. 

Yine aynı yazarın En Son Yürekler Ölür ve Hasret romanlarında yaĢanan olayların en acıklı 

haliyle bitmesi yazar için acı aĢkların yazarı demek yanlıĢ olmayacaktır. Hasret romanında 

mübadele döneminde yaĢanan bir aĢk hikayesini anlatan yazar, aynı topraklarda yıllarca 

beraber acı, sevgi, hüzün paylaĢan insanları farklı diyarlara sürgün edilmesini konu edinir. 

Mübadele burada anlaĢma olarak gösterilse dahi zorunlu bir göçtür. 

Acıklı romanlar içerisine çocuk edebiyatında yer edinen "ölüm" temalı kitapları 

almak yanlıĢ olmaz.  

Çocuk edebiyatı alanında eserler veren yazarlar, çocuğun dünyayı algılamasına 

hayatın acı tatlı yönlerini kavramasına yardımcı olmayı isterler. Bunu yaparken hayatı 

sevdirmek ve gerçeklerini onun diline uygun bir Ģekilde aktarmaktır amaçları. Örneğin Hektor 

Malot Kimsesiz Çocuk adlı eserinde Remi adındaki kahramanını hayatın acı gerçekleriyle 

birçok defalar karĢı karĢıya getirir. Çocuk Kalbi’nde öncelikle vurgulanmak istenen “iyi bir 

insan olmak” fikridir. Çocuk babasının iyi insan olma karĢılığında ödüllendirildiğine ve göğe 

yükseltildiğine inanmaktadır. Ayrıca babasının kanatlarıyla kuĢların kanatlarının 

özdeĢleĢtirilmesi iyi insanın gökte adeta bir melek gibi kabul görmesi olarak 

değerlendirilebilir.Ölüm bu insanlar için korku olmaktan çıkar. Muallim Naci‟nin Ömer’in 

Çocukluğu adlı eserinde, ölüm konusunda insanlık adına çok manalı bir yaklaĢım 

sergileniyor. Ömer babasının ölümünden sonraki günlerden birinde, babasından çok iyilik 

gördüğünü söyleyen bir Hıristiyan vatandaĢın sözleri karĢısında duygularını Ģu Ģekilde ifade 

eder: ″ iyi olana herkes üzülür. Mutlu sayılmasın mı o insan ki, ölümü milletdaĢı olmayan 

insanları bile etkiler?″ Bu söz ölüm konusunda bütün insanlığın ortak duygusunun bir 

yansımasıdır (Aytekin, 2008: 94 - 95). 

Montépin‟in Ekmekçi Kadın romanı da aklımıza gelen ilk acıklı romanlardandır. 

Kadınların yaĢadığı yoksulluk, çocukların yaĢadığı ölüm, bir babanın eve ekmek 

götürememesi, yaĢlı bir kadının bakanının olmaması (...) gibi dramatize edilebilecek konular 

aslında romanlarda acı unsurunu ve kederi getirir.  
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Ekmekçi Kadın romanında JeanneFortier ismindeki kadının yaĢadığı acıklı hayat 

mücadelesi-okuyanın gözlerini yaĢartırcasına gözler önüne serilmiĢtir. Roman boyunca 

görülen odur ki; bu kadının çekmediği çile tatmadığı keder yok gibidir. Ekmekçi Kadın 

yayınlandıktan sonra çok büyük ilgi görmüĢ, çok sayıda kopyası, yani onu taklit eden 

romanlar yazılmıĢtır. Defalarca filme alınmıĢ, hemen her dile çevrilmiĢtir. Bu yönüyle 

Ekmekçi Kadın'a toplumsal acıklı romanlar prototipi denilebilir  (Sağlık, 2010: 143). 

Son dönem de acıklı roman kategorisine girecek bir diğer kitap ise 

KhaledHosseini'nin yazdığı Uçurtma Avcısı'dır. Farklı etnik kökene sahip iki arkadaĢ 

arasındaki dostluk, sadakat, bağlılık, vicdan üzerine düĢündüren bir romandır.  

Yalnızca bir günah vardır, tek bir günah. O da hırsızlıktır. Onun dıĢında bütün günahlar hırsızlığın çeĢitlemesidir. 

"Bir insanı öldürdüğün zaman, bir yaĢamı çalmıĢ olursun" dedi baba. "Karısının elinden bir kocayı, 

çocuklarından bir babayı almıĢ olursun. Yalan söylediğinde, birinin gerçeğe ulaĢma hakkını çalarsın. Hile 

yaptığın, birini aldattığın zaman doğruluğu, haklılığı çalmıĢ olursun" (Hosseini, 2004: 21). 

 

1.3.2.6 Hidayet Romanları 

Din sosyologları; MaxWeber, EmileDurkheim, LevyBruhl, Toynbee gibi kimseler 

dinin toplumda olumlu- olumsuz bir öğe olarak sosyal iliĢkiler üzerindeki etkisini, eski 

toplumların alt yapısını, genel olarak, dinin toplumun tarihi geliĢim süreci ve insani 

iliĢkilerindeki pay ve rolünü incelemiĢlerdir. Bu inceleme sonucunda ulaĢılan “din, medeniyet 

ve bilimle çelişmektedir, ikisinide esir ederek gelişmelerini engeller” (Erkul, 1997: 16). 

Türk romanında din algısı Tanzimat ile birlikte ortaya çıkan romancılık serüveniyle 

baĢlar. Tanzimat döneminde görülen ilk roman örneklerinde ve arkasından gelen Servet-i 

Fünûn döneminde çok yoğun bir din kavramı ile karĢılaĢılmaz.Din algısının romanda yoğun 

bir Ģekilde iĢlenmesi, Milli edebiyat ve Cumhuriyet dönemlerinde baĢlar. Bu dönem 

eserlerinde dine bakıĢ büyük ölçüde olumsuzdur. Din adamları genellikle sahtekâr, 

güvenilmez, çıkarcı, cahil ve kaba tiplerdir. Ġtici bir figür olarak okuyucuya sunulan bu din 

adamı profili Türk romanında uzun süre iĢlenmiĢtir. Muhafazakâr kesim, roman türüne çok 

sıcak bakmadığı için uzun süre bu kesimin hayat görüĢüne göre yazılmıĢ bir romana 

rastlanmaz. Ġslami roman olarak tanımlanabilecek ilk örneklerden biri, 1967 yılında 

Hekimoğlu Ġsmail‟in kaleme aldığı Minyeli Abdullah romanıdır (Türkmenoğlu, 2015: 262). 

Türk sosyal yapısı inançlar açısından birlik gösterdiğinden din ve tasavvuf, 

toplumdaki bir çok insan için genel kabuller arasında yer alan ve herkesin ilgi duyduğu bir 

konu olmuĢtur. Türklerin Ġslam dinini kabul etmesinden sonra, ediplerimiz dine ait 

algılamaları doğrultusunda eserler vermeye baĢlamıĢlardır. Türklerin sosyal hayatlarının her 

safhasında köklü bir değiĢiklik getiren bu yeni dine ait kutsallar, edebiyatında temel konusu 
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olmuĢtur. Türkün kendine has edebi zevki ve duyuĢuyla dini kavramlar zengin Ģekil ve 

türlerde en güzel örneklerini bulmuĢlardır (Özcan, 2000-2001: 171). 

Türklerin, Müslüman olduktan sonra Arap ve Fars edebiyatları etkisiyle dinî muhtevalı 

Ģiirler ve edebî mahsuller vermelerini yanında “lâdinî” Ģiirlerinde bile pek çok dinî motifin yer 

aldığı görülür. Ġslami devir edebiyatımızın ilk mahsullerinden olan Kutadgu Bilig‟te pek çok 

ayet ve hadisin ĢiirleĢtiğini görürüz. Atabetü’l-Hakayık ise dinî nasihatleri ihtiva eder.  

Ġlk Türk romanı olarak kabul edilen ġemsettin Sami'nin Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat romanından 

sonra Ahmet Mithat bu sahada önemli eserler vermiĢtir. Bu konuda Namık Kemal'i de 

unutmamak gerekir (Timur, 2009:2095, 2097). 

Gerçek hayatta yaĢadıklarımızda romanda tasavvur bulur. Bunlardan biri de din 

olgusudur. Halit Ertuğrul‟un romanlarında bu çok güzel dile getirilir. Daha çok anlatmak ve 

insanlara yansıtmak istediği düĢünce hayat bize hapishane gibi geldiği zaman, din bizim 

özgürlüğümüz olacaktır. Kendini Arayan Adam, Canan, Kutlu Bir Aşk Zübeyir Gündüzalp 

Destanı, Cennete Giden Günahkar, Kendimi Buldum, Secdede Son Nefes…eserlerinden 

bazılarıdır. Daha çok ibret dolu hikayelerle Ģekillenen kitaplarında aile ve evlilik kurumunun 

önemi, gençlerin doğru yolu bulmasında din faktörünün belirleyici olması kalemine 

yansımıĢtır. Yazar da bir sosyolog olup, doktorasını “Aile ve Gençlik Eğitimi” üzerine 

tamamlamıĢtır. 

Hidayet romanı denildiğinde aklımıza ilk gelen eser Huzur Sokağı‟dır. AyĢe ġule 

Yüksel‟in bu kitabının tam olarak 83 baskısı mevcuttur. Bu kitapta zamanla dini öğrenip 

keĢfeden bir kızın yaĢamını anlatır. Huzur Sokağı adlı eser yeĢil melodram örneğidir.Son 

dönem okuyucu ile buluĢan Hikmet Anıl Öztekin; Kitaplardan baĢını kaldırma dünya çok 

kötü bir yer” diye okuyucuları uyarıyor. Ġlahi aĢkı ĢiirleĢtirerek anlatan yazarın, Elif gibi 

Sevmek, Elif gibi Sevmek-2, Eyvallah adlı eserleri mevcuttur.  

Ġnsanoğlunun yaratılıĢ amacı ve yaratıcıya olan inanıĢını anlatan Uğur KoĢar‟ın Allah 

De Ötesini Bırak adlı eseri okuyucuya yön vererek Allah‟a olan sevgiyi ve her gün daha fazla 

Ģükredilmesi düĢüncesini, betimleyici ve derinden iz bırakacak cümleler ile akıllara kazımayı 

amaçlamaktadır.  

Kendini küçümseme, her şeyi yoktan var eden Allah önemsiz, değersiz hiçbir şey yaratmaz 

Geçmişte bir şey hariç başka bir şey bilemezsin, hiçbir şeyden emin olamazsın bunun 

garantisi yoktur ve o tekbir gerçekliğin ölümdür (KoĢar, 2013: 53, 94). 

Sinan Yağmur eskisi kadar popüler olmasa dahi hala çok okunan hidayet romancısı 

olarak karĢımıza çıkmaktadır. AĢkın GözyaĢları-ġems-i Tebrizi/ Hz. Mevlana/ Kimya 

Hatun/HamuĢ, AĢk‟a Yolculuk- Veysel Karani, AĢkın Meali-Yusuf ile Züleyha, Kerbela, 
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Tennure ve AteĢ gibi pek çok kitabı bulunmaktadır. ġems-i Tebrizi‟nin büyüsüne kapılan 

Mevlana ve aralarında oluĢan dostluk sonucu ilahi aĢka yönelmesine sebep olan Tebrizi 

Mevlana‟nın ailesi olmuĢtur.  Mevlana ve ġems iliĢkisini güzel bir Ģekilde kaleme alan bir 

diğer yapıt da Elif ġafak‟ın AĢk kitabıdır.  

1.3.2.7 Fantastik Romanlar 

 Fantastik kelimesinin birçok anlamı mevcuttur. YaĢadığımız hayatın 

keĢmekeĢliğinden uzak, doğaüstü olaylar ve farklı türler ile tanıĢma olanağı bulmamıza 

yardımcı olur. Popüler romanda romanlar içinde okunmaya değerdir.  

Karaalioğlu‟na göre; Hayalî. Hayret verici, inanılmayacak. Cin ve perilerin bulunduğu 

yer. Hayal gücünün serbestçe iĢleyerek fantezi ile meydana getirilmiĢ eser. Sanatçının zevk 

vearzusuna göre zihne gelenlerin uyandırdığı bir fikri harikalı olarak anlatma” Olarak 

nitelendirebiliriz. Özkırımlı‟ya göre; “Hayal ürünü, gerçek olağan dıĢı olayları, kiĢileri konu 

edinen edebiyatı Nitelendirme de kullanılır” (Toyman, 2006: 30). 

(…) fantastik tanımlamalarının en çok bilineni ve kabul göreni Bulgar edebiyatı 

kuramcısı TzvetanTodorov‟un yapısalcı bir yaklaĢımla yaptığı tanımlamadır. (GüneĢ,2010: 

1254). 

Todorov‟a göre bir edebi üründe anlatılan öykünün sonuna gelindiğinde gerçekliğin 

yasaları anlatılan olayları açıklayabiliyorsa okuyucu tekinsiz türe ya da tam tersi olarak 

okuyucu olanların açıklaması için yeni bir doğa yasası kabul etmek durumunda kalıyorsa 

olağanüstü türe girer. Fantastik bu iki tür arasında beliren, onları ayıran o ince sınırda yer alan 

kararsızlıkta ortaya çıkar ( Aslan Ayar, 2015: 29). 

Fantastik edebiyatta geniĢ yer tutan büyülü gerçeklik, Marquez‟in hemen hemen tüm 

romanlarında belirir. Gabriel GarciaMarquez, Yüzyıllık Yalnızlık romanıyla büyülü gerçeklikte 

asıl baĢarısına ulaĢır. Marquez, 

“Büyülü gerçekçiliğin mitlerden, büyüden, doğanın yarattığı sıra dışı olaylardan, 

Latin Amerika’nın biricik yaşam biçiminden ve Avrupa gerçekçiliğini gereksiz görüp 

dışladığı deneyimlerden oluştuğunu söyler” (Toyman, 2006: 28, 29). 

 

Fantastik kelimesi fiktif teriminden farklıdır. Bu iki kavramı birbirinden ayıran Ģey, 

fantastiğin gerçekleĢmesi mümkün olmayan olaylar bütününü esas almasıdır. Örneğin normal 

insanlardan farklı olarak birbirinin içinden geçen adamlar,kanatlanan ve göz açıp kapayıncaya 

kadar zaman ve mekân değiĢtiren insanlar,dünyayı elinde döndüren büyücüler fantastik 

edebiyatın ilgi alanına girerler.Kurgusal edebiyat ise gerçeklerden yola çıkarak anlatılar 

meydana getirir (Toyman, 2006: 32). 
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Türk edebiyatında da fantastik unsurlar her zaman var olmuĢtur. Evliya 

menkıbelerinde, Dede Korkut Hikâyeleri‟nde halk masallarında fantastik çok sayıda olaya ve 

kahramana rastlanır. Ancak tüm bu zenginlik roman türü içerisinde sadece yan bir unsur 

olarak değerlendirilmiĢ, fantezi kendi baĢına bir tür olamamıĢtır.Fantastik, korku ve bilim 

kurgu türlerinin Türkiye‟de geliĢememesinin temel nedeninin geç modernleĢme olduğu 

görülmektedir.Fantastiğin geliĢememesindeki bir baĢka nokta ise Batılı “birey”in Türkiye‟de 

geniĢ bir çevre oluĢturamamasıdır. Bireyin geliĢememesi, toplumsallığın her zaman ağırlığını 

koruması, bireysel arayıĢların ve zevklerin de önceden belirlenmiĢ sınırlar içinde kalmasına 

neden olmuĢtur (Uğur, 2010: 136 - 137). 

Masallardan postmodern romana, devirlere göre gördüğü ilgi değiĢse de 

kullanılmaktan vazgeçilmeyen unsurlar olan fantastik öğeler, bilhassa son asrın ikinci 

yarısında roman gibi kurgusal metinlerde oldukça önemli bir rol oynar. Günümüz Türk 

edebiyatının öne çıkan isimlerinden Ġhsan Oktay Anar‟ın romanları da fantastik kurgusu ve 

fantastik öğeleri barındıran yapısı ile dikkat çeken eserlerdendir. Yazarın üçüncü kitabı olan 

Efrâsiyâb‟ın Hikâyeleri‟nde de gerek doğu gerek batı kaynaklı birçok fantastik öğe 

bulunmaktadır (Tercüman, 2007: 1579). 

Bir edebi tür olarak fantastik aslında sadece dıĢ dünyayı dönüĢtürmez, kutsal 

kitaplardan halk hikâyelerine “ilk” metinleri dolayısıyla edebiyatı da dönüĢtürür; fantastik 

türdeki bir anlatının aslında ilk anlatılarla kan bağı vardır. Mitoloji ve destanlar hayret verici 

olay ve kahramanları, coğrafi tuhaflıkları, doğaüstünü anlatması ve dünyanın oluĢumuna dair 

anlattıkları büyülü öykülerle fantastiğin atası olarak kabul edilmiĢtir. Periler, canavarlar, 

hortlaklar, büyücüler, dev yılanlar ve cinlerin içinde bol bol göründüğü doğaüstünü içeren 

masal gibi olağanüstü anlatılar da fantastiğin Ģekillenmesinde önemli katkılarda bulunmuĢtur ( 

Aslan Ayar,2015: 27 - 28). 

Steinmetz‟e göre; Fantastik anlatılarda hayalet, hortlak, vampir ve ikizler gibi 

kahramanlar, kahramanların isimleri, mekân, zaman, olay örgüsü ve olağanüstü motifler 

(rüya, büyülü nesneler gibi) mevcut olan dünyanın “gerçeğini çiğneyerek” ; biz okurlara farklı 

bir dünyanın kapıları açılmıĢ olur (Ġlhan, 2013: 566). 

Bir dönemin fenomeni haline gelen Harry Potter ve Yüzüklerin Efendisi filmlerinin 

patlamasıyla beraber, kitap satıĢlarında artıĢ meydana gelmiĢtir. J.K Rowling‟in Harry 

Potter‟ın 7 kitaplık serisi beyaz perdede sevenleri ile buluĢmuĢtur. 11. YaĢ gününde 

kendisinin büyücü olduğunu öğrenen Harry büyülü bir dünyaya adım atmıĢtır. Yakın 

arkadaĢları Ron ve Hermoine ile beraber, ailesini öldüren Voldemort “Adı anılmaması 

gereken “ olarak nitelendiren büyücüyü öldürmek için yollar ararlar. Çevrelerinde ise baĢta 
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okul müdürü Dumbledore, vaftiz babası Sirius Black, Ron Weasley‟in ailesinin ve pek çok 

Gryffindor‟lunun sayesinde kötülüğe savaĢ açmıĢlardır.  

Yüzüklerin Efendisi de aslında Harry Potter‟a ziyadesiyle benzemektedir. Harry‟deki 

karanlık karakter Voldemort, Yüzüklerin Efendisinde Sauran yani Karanlık Lord Ġle 

benzeĢmiĢtir. Dumbledore Bilge yaĢlı büyücü olan Gandolf‟a benzemektedir. Harry ve 

alnındaki yara iziile,Frado‟nun omzundaki yara izi de eĢleĢme göstermektedir. Bu iki eserin 

birbirine benzer taraftarları çok olmasına rağmen, ikisinin de aslında farklı beğenenleri 

bulunmaktadır. 

Stephene Meyer‟ın Alacakaranlık serisi bir vampir ailesi ve vampir olmayan ama 

olacak Bella‟nın hikayesini anlatmaktadır. Bella baĢlarda vampir olduğunu bilmediği 

Edward‟a aĢık olur ve evlenip melez bir çocukları dünyaya gelir. Bunu hoĢ karĢılamayan 

diğer vampirlere karĢı oluĢan savaĢı, kurt adam dostları ile kazanmaları anlatılmaktadır.  

Gece Evi Serisinde de bir vampir hikayesi anlatılmaktadır. Çaylak vampir olan 

Zoey‟inGece Evine düĢmesi ile baĢlayan macera da Zoey‟i koruması gereken bir vampire 

ihtiyacı vardır. Zira çaylak bir vampir yetiĢkin vampirin koruması olmadan uzun süre 

yaĢayamaz. P.C Cast‟ın Bir diğer serisi Tanrıça Serisi… Gece Evi serisine benzese de bu seri 

daha çok yetiĢkinlere hitap etmektedir.  

G.A Aiken‟in Ejderha Serisi de vampir hikayelerinin aksine fantastik roman sevenlere 

farklı bir heyecan sağlıyor. Kanlı Annwyl ve Fearghus‟un efsanevi aĢkıyla baĢlayan hikaye, 

soylu Fearghus‟un bütün ailesinin gerçek aĢkı bulmasıyla devam ediyor. 

Becca Fitzpatrick‟in Fısıltı Serisi Nora‟nın kötü çocuk Patch ile olan aĢkı okuyucu ile 

buluĢuyor. Patch aslında bir melektir. Çok yüksek de olmasına rağmen yaptığı bir hata sonucu 

kovulmuĢ melek unvanını almıĢtı. Hayal dünyamızı çocukluğumuzdan beri dinlediğimiz 

masallarda, kötü kalpli cadılar, iyilik melekleri, büyücüler, öldüren elmalar bilinçaltımıza 

iĢlemiĢ, büyüdükçe çocukluğumuzda bizi sarıp sarmalayan masalların tadını veren fantastik 

romanlardan tat almamıza yardımcı olmuĢtur. ġimdilerdeyse vampirler, kovulmuĢ melekler, 

büyücüler, cadılar, sihirler bizim için bu dünyadan kaçıĢ ve hayalleri süsleyen eserler olarak 

hayatımızda yer alır. 

Her bir popüler roman türü ayrı ayrı tez konusu olacak kadar geniĢ yer tutar. Kısa bir 

bilgi verdikten sonra popüler romanların iĢlevlerine geçebiliriz. 

1.4Popüler Roman ve ĠĢlevleri 

Popüler romanlar baĢta gençler olmak üzere tüm toplumu kolaylıkla etkisi altına 

alabilir. Otobüs yolculuklarında, parklarda insanların elinde görülen kitaplar genellikle 
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popüler yazarlar tarafından ortaya konulan popüler eserlerdir. Bu eserlerin büyüsüne 

kapılmamak içten bile değildir. Kahvenin kokusu insanı nasıl büyülüyor ise; bu tarz kitaplar 

da toplumu büyüler. Alında bu romanlar için toplumun afyonu dememiz yanlıĢ olmayacaktır. 

Gültekin‟in makalesinde anlattığı üzere yüksek kültürün oluĢturduğu metalara 

ulaĢmak isteyen okuyucu,(…) popüler kültüründe oluĢumunu hızlandırmıĢtır (Gültekin, 2014: 

410). 

Popüler romanın ne olduğu sorusuna verilecek ilk cevaplardan biri Ģüphesiz 

“kanondan dıĢlanan edebiyat” olacaktır (Uğur, 2013: 24). 

Eserin çok satması onu popüler roman yapacak diye bir Ģart yoktur.Roman türleri 

içerisinde bir de popüler roman türleri mevcuttur. Bizim temel savımız da popüler 

romanlarında toplumsal bir gerçeklik olduğudur.  

“Kerem ile Aslı, Emrah ile Selvi, Tahir ile Zühre, ÂĢık Garip gibi hikâyelerden oluĢan 

bu hikâye kolu sevgiyi idealize ederek gerçeklikten uzak bir romans dünyası sergiler. 

Kahramanlar bir bakıma bize benzemeyen yüceltilmiĢ âĢıklardır ve hikâye gerçeğin değil 

güzelin peĢinde olduğundan dil bakımından da Ģiirlerle süslüdür”.Romanlarımızda romansa 

özgü yapıların varlığına dikkat çeker. Bizdeki âĢık hikâyelerindeki yapıyı dört baĢlık altında 

değerlendirir:  

1) Genç kız ile erkeğin arasında aĢkın doğuĢu.  

2) Sevgililerin ayrı düĢürülmesi. 

3) Sevgililerin birbirlerine kavuĢabilmek uğrunda verdikleri savaĢım. 

4) Evlilik ya da ölümle bitiĢ (Yılmaz, 2014: 143). 

Popüler roman edebiyat içerisinde ayrı bir kategori olarak ele alınmalıdır. Böyle 

bakıldığında çok satmak ya da kanondan dıĢlanmak popüler romanı yeterli biçimde açıklama 

olanağı sağlayan veriler değildir. Genel özelliklerini göz ününde bulundurarak tanımlamak 

gerekirse, piyasadaki diğer ürünlere benzer biçimde seri üretilen, belirli formüllere, 

basmakalıp kahramanlara ve olaylara dayanan, yüzeysel bakıldığında dünyayı sorgulamak 

yerine olduğu gibi kabullenip okuyucuyu da buna yönlendiren eserlere popüler roman denir 

(Uğur, 2013: 25). 

Umberto Eco Kara Korsanın GözyaĢları adlı yazısında popüler romanın okuyucunun 

istediği gibi biten ve bu sayede onu rahatlatan yanına dikkat çekerek "sorunsal roman" dediği 

türün okuyucuyu yeni açmazlara, ikilemlere yönelttiğini belirtir. "Kısacası popüler roman 

barıĢa eğilimlidir, sorunsal roman ise okuru kendi kendisiyle savaĢım içine sokar". Popüler 

roman daha önceden belirlenmiĢ, yazarın da okuyucunun da bildiği bir çizgide hareket 

ederken, sorunsal ya da yansıtmacı diyebileceğimiz edebiyat okuyucu beklentilerini göz 
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önünde bulundurmaz. Bu noktada popüler romanların büyük bir kısmının belirli formüllerle 

üretildiği gerçeği ortaya çıkmaktadır (Uğur, 2012: 419). 

Laclau‟ya göre popülizm; siyasal bir strateji olarak ne kadar üretken, kapsayıcı, 

heterojen ve dolayısıyla özgürleĢimci bir hareket olduğunu vurgulamaya giriĢmektedir 

(Durna, 2008: 112). 

Popülizmde her Ģey halkın seçimiyle belirlenmez. Burada en önemli rolü medya 

üstlenir. Daha doğrusu medya; halkı peĢinden sürükleyecek bir güce sahiptir. Tanımı gereği 

popülizm, asla halktan kopamaz. Ancak medya sayesinde belirli bir aĢamasan sonra halkın 

kontrolünden de çıkar. Herhangi bir ürünün tanıtımıyla ilgili olarak hazırlanmıĢ el ve duvar 

ilanları, afiĢler ve büyük binalara asılan pankartlar, bir de büyük ve görünür duvarlara çizilen 

resimler ve büyük puntolu yazılar, birer popülizm oluĢturma tekniğidir (Sağlık, 2009: 279). 

Sosyal medyanın büyüsüne kapılmıĢ toplum artık bu aĢamadan sonra popülizmin 

kölesi konumundadır. Ama maalesef köle değil efendi olduğunu sanmaktadır. Ünlülerin 

sosyal medyada paylaĢtıkları eserler bir furya haline gelmiĢtir. Ya da bir arkadaĢları kitap 

yazmıĢtır ve paylaĢımda bulunulmuĢtur. Evet bu eser kesinlikle okunmalı gibi mesajlar da 

içeriyor ise, okuyucunun o eseri okumadan bu hayattan göçüp gitmesi imkansız hale 

gelmiĢtir. Gerçi artık günümüzde okuyucudan çok yazara rastlanmaktadır. Popülizm aslında 

eserler değil yazarlar olmuĢtur. 

Veron‟a göre okuduğumuz eser karĢısında elde ettiğimiz coĢku ve estetik yaĢantı 

eserden değil sanatçıya karĢı olan hayranlığımızdan kaynaklanır. Bu da körü körüne bir 

bağımlılığı ve estetik körlüğü doğurur. Kimi sanatçıların kötü eserlerinin ona hayran kitle 

tarafından yükseltilmesinin arkasında “estetik körlük” vardır (Kolcu, 2011: 81). 

Ġnsanları etki altına almak isteyen popülizm, edebiyatı da etkilemiĢtir. Doğal olarak 

edebiyatın en çok okunan türü olan roman bu etkiden payını almıĢ ve yeni bir tür olarak 

“popüler roman” tabiriyle literatüre girmiĢtir. Latince kökenli bir kelime olan “popülizm”, 

“popülaris”kelimesinden gelir. Hukuki ve siyasi olarak halka ait anlamına gelen bu kelime 

Ġngilizcede “people” Ģeklinde kullanılır (Acer, 2013: 3 - 4). 

Orhan Akay‟ın görüĢüne göre; Türkçeye Fransızcadan geçen “popüler” kelimesi, “bir 

bölgede yaĢayan insanların topluluğu yahut genel olarak halk manasına gelen Latince Populus 

kökünden diğer batı dillerine az çok imlâ, telaffuz ve mana kaymalarına uğrayarak geçmiĢ”tir. 

Hakan Ergül‟e göre; “Popüler” ve “kültür” kavramlarının bir araya gelmesiyle ortaya çıkan 

“popüler kültür” kavramının giderek “birçok kiĢi tarafından sevilen ve seçilen” anlamına 

geldiğini vurgu yapar. Veysel Batmaz‟ın popüler kültür hakkındaki düĢüncelerini yorumlayan 

Ahmet Oktay ise, popüler kültürün gündelik yaĢamın kültürü olduğunu, dar anlamıyla, 
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“emeğin gündelik olarak yeniden üretilmesinin bir girdisi olarak eğlenceyi” içerdiğini, geniĢ 

anlamıyla da, “belirli bir yaĢam tarzının ideolojik olarak yeniden üretilmesinin önkoĢullarını” 

sağladığını ifade eder. Popüler kültüre yüklenen olumsuzluğun temelinde, seçkin olana karĢı 

durumundan kaynaklandığını düĢünen Erol Mutlu, kültürün “seçkinlerden” “sıradan 

insanlara” bir akıĢ olarak algılanmasının popüler kültür karĢısında alınan tavrın belirleyicisi 

olduğunu savunur (Yılmaz, 2014: 141 - 142). 

Peki romanlar nasıl popülerleĢtirilir? Aslında bu sorunun 2 cevabı vardır: 

PopülerleĢtirilen romanlar ve popüler kritere uygun olan romanlar. YazılıĢ sebebi, yapısı ve 

içerdiği sanat değeri itibariyle popüler kriterlere uygun romanlardır.  PopülerleĢtirilen 

romanlar ise yazılıĢı ve estetik yapısı itibari ile hiç de popüler bir nitelik taĢımayan bir çok 

roman, pek çok yolla "tanınır/bilinir" hale getirilebilir. Okuyucularında belirli bir seviye 

arayan ve sanat-estetik yapısı itibariyle kusursuz bir edebiyat örneği olan bu romanlar, pek 

çok metotla gündeme getirilip popülerleĢtirilebilir. Batı klasikleri, Türk klasikleri gibi baĢında 

klasik sıfatı bulunan büyük edebiyat eserlerini bu kategoriye sokabiliriz. Bir de devrinde 

anlaĢılmayan, kendisine rağbet gösterilmeyen birçok sanatçı ve eser, daha sonraki yıllarda bir 

Ģekilde gündeme getirilebilir. Bunlar için popülerleĢtirilen sıfatını kullanabiliriz.  Bazı 

eserlerde aslında popüler bir yapıda olmadıkları halde, özellikle medya sayesinde gündeme 

getirilmek suretiyle popülerleĢtirilmektedir (Sağlık, 2009: 282). 

1.5 Popüler Roman ve Sosyoloji 

Bizim amacımız popüler romanların edebi değerini tartıĢmak değildir. Biz popüler 

romanları toplumsal bir olgu olarak ele alıp, toplumdaki yerini araĢtırmayı hedefliyoruz.  

Forster‟ın düĢüncelerine göre; 

“Sosyoloji gibi edebiyat da özel biçimde, insanın sosyal dünyası ile ilgilenir. Onun bu dünyaya uyum 

ve bu dünyayı eleĢtirme arzusu, bilginin merkezi noktalarını oluĢturur. Bu sebeple, endüstri 

toplumunun en büyük edebi türü olan roman, insanı ailesiyle, politikayla, devletle iliĢkili sosyal 

dünyasıyla yeniden yaratmaya kalkıĢan bir teĢebbüs olarak kabul edilir. Hiçbir sanatçıyı devrinden 

tam olarak soyutlamak mümkün olamaz. Romancılar, kendi çağlarının olaylarını, yaratıcılık 

teknesinde yoğuran insanlardır”.  

 

Ġnsanlık hangi geliĢmelerden geçerse geçsin tarih gelişir, sanat yerinde durur.Romancı bugün 

veya yarın zihninin potasında erittiği bulgularını yazacaktır (Ayyıldız, 2011: 11). 

Popüler romanlar yarı geleneksel yarı modern bir hayat yaĢayan popüler kültür 

ortamında Ģekillenmektedirler. Her akıma her fikri oluĢuma ve her toplumsal harekete 

rahatlıkla adapte olabilmektedirler. Modern ortamda üretildikleri içindir ki popüler romanlar 
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genellikle burada oturanların bakıĢ açılarını yansıtır. Popüler romanlar tarif edilen “modern 

hayatın” bir diğer adı kapitalizmdir. Sadık GüneĢ‟e göre kapitalizmin bazı özellikler Ģöyledir: 

“Kapitalizm güdülebilir kalabalıklara Ģiddete ihtiyacı vardır. Tüketici bireyin “iradesi” değil, 

“tercihidir” önemli olan (Sağlık, 2010: 204 - 205). 

Popüler romanlar kapitalizmin etkisi ile hayatımıza sızan bir casus gibi görülse de, 

aslında bu her daim hayatımızın her alanında var olan bir olgudur. Mesela Recaizade Mahmut 

Ekrem‟in Araba Sevdası adlı eserinde yer alan Bihruz Bey bir Osmanlı paĢasının oğlu 

olmasına rağmen aslında batıya hayran, Türkçe sözcüklerin arasına Fransızca kelimeler 

serpiĢtirip konuĢan bir karakterdir. Karakterler dahi o dönemde bu kalıbın içine girmeye bu 

kadar hevesli iken Ģu  aĢamada romanın Avrupai bir tarza bürünmesi kaçınılmazdır. Popüler 

romanların en iĢlevsel özelliği de kitap okumayan kesimin kitap okuma alıĢkanlığı 

kazanmasını sağlamaktır. Popüler romanın en güçlü savunması da toplumda bu özelliği ile var 

olabilmesidir.  
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

POPÜLER ROMANIN TOPLUMA YANSIMASI 

2.1 Türkiye’de Popüler Romanlar 

Türk edebiyatı farklı dönemlere ayrılmıĢtır. Tanzimat edebiyatı 1860‟lı yıllarda 

baĢlamıĢ günümüze kadar gelmiĢtir. Tanzimat edebiyatında sadece romanlar gündemde 

olmamıĢtır. Ġlk özel gazete olan “Tercüman- Ahval”, ilk resmi gazete “Takvim-i Vekayi”,ilk 

dergi “Mecmua-ı Fünun”, ilk roman çevirisi Yusuf Kamil PaĢa‟dan “Fenelon” „dur. Bu 

dönemin ünlü romancıları Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi, Recaizade Mahmut Ekrem, 

Nabızade Nazım, SamipaĢazade Sezai gibi yazarlardır. Servet-i Fünun döneminde ise; Halit 

Ziya UĢaklıgil,  Mehmet Rauf, Hüseyin Rahmi Gürpınar…Milli Edebiyat döneminde roman 

olduğu kadar Ģiir de zirvededir. Bu döneme batıcılık ve Ġslamcılık damgasını vurmuĢtur. 5 

Hececiler grubu bir topluluk olmaktan ziyade aynı tarzda Ģiir yazan insanlardır. Bu 

dönemdeki popüler romancılarımız; Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Halide Edip Adıvar, ReĢat 

Nuri Güntekin, Refik Halit Karay gibi… Cumhuriyet Edebiyatında ise; Milli edebiyata tepki 

olarak yazan Yedi MeĢaleciler sanat için sanat gayesi güderek yenilik ve içtenliği 

hedeflemiĢlerdir. Bu dönemde toplumsal gerçeklik önemlidir. Batıya hayranlık kendisini 

yaĢanılan siyasal olayları kaleme almaya itmiĢtir. Memleket edebiyatı diyeceğimiz bu 

dönemde KurtuluĢ SavaĢını konu edinen romanlar Halide Edip; Vurun Kahpeye, AteĢten 

Gömlek (…) Yakup Kadri‟den Yaban, Kemal Tahir‟den Yorgun SavaĢcı, Tarık Buğra‟dan 

Küçük Ağa gibi… 

Tek partili döneminden çok partili hayata geçiĢle birlikte, ülkede oluĢan kısmi 

özgürlük ortamında popüler romanların fikir/tema yapısında bir değiĢim yaĢandı. Bu ortamda 

yazılan ve yayımlanan popüler romanlarda belirli ideolojilerin de yansımaları görünür oldu. 

Marksist fikir ekseninde Ģekillenen köy romanları bu dönemde bir hayli popüler hale geldi. 

Fakir Baykurt, KemalBilbaĢar, Rıfat Ilgaz, Bekir Yıldız, Aziz Nesin, Orhan Kemal ve YaĢar 

Kemal gibi sanatçıların romanları bu anlamda popülerleĢti ve geniĢ bir okur kitlesine ulaĢtı 

(Sağlık, 2010: 194). 

Roman hayatımızdan bize bir kesit sunar. Buna rağmen edebiyat günümüzde hak 

ettiği değeri maalesef görememektedir. YaĢadığımız sorunlara bakarsak aslında daha az 

geliĢmek ve daha az okuyup öğrenememekten kaynaklı sorunlar olduğunu görebiliriz. Popüler 

romanlarda daha çok okutulma amacını yerine getirmeye çalıĢan pragmatik kitaplardır.  

Murdoch‟a göre; edebiyat, sözcükleri kullanan bir sanat biçimidir (Koç, 2015: 111). 
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Popüler romanlar anlık etki uyandırmak, çabuk unutulmak, ticari kaygıyla yazılmak, 

basılmak ve dağıtılmak; gerçekçilikten uzak olmak ve sanat-estetik değerden yoksun 

bulunmak gibi sebeplerle, hep ikinci sınıf edebiyat ürünleri olarak görülmüĢlerdir. 

Kimilerince de “edebiyat dıĢı” olarak görülen romanlar, bütün bu olumsuz değerlendirmelere 

rağmen, geniĢ bir halk kitlesi tarafından okunmuĢ ve sevilmiĢlerdir (Sağlık, 2004: 197). 

Peki popüler romanlar bir kaçıĢ edebiyatı mıdır, koĢuĢ edebiyatı mı? Popüler 

romanı satın almaya iten ilk dürtü onun kapağıdır. Kapak aslında kitap hakkında birçok 

açıklamayı barındırır. Kitap kapağının rengi ve dizaynı bize okuyacağımız eser hakkında bir 

fikir verir.  

Popüler romanların olumlu iĢlevleri; daha ciddi, daha seviyeli romanlara geçmek için 

bir köprü vazifesi görür. Hayatında daha önce hiç kitap okumamıĢ veya ilkokul yıllarında Cin 

Ali serisi ve ders kitapları haricinde kitap kapağı açmamıĢ insanlar için popüler roman kitap 

adına baĢtan çıkarıcı bir sıfat üstlenmiĢtir. Bu romanlar insanların olumlu ya da olumsuz 

sorunlarının çözümlerinde yardımcıdır. Halka insan sevgisi, barıĢ, kardeĢlik gibi mesajları 

iletme iĢlevine sahiptir. Ġnsanın hayatını renklendirme ve hayatı sevdirme iĢlevine sahiptir. 

Ġnsanları teselli edici, rahatlatıcı bir iĢleve sahiptir. Kültüre katkıda bulunmak gibi bir iĢlevi de 

bulunmaktadır (Sağlık, 2004: 205 - 206). 

Popüler roman olarak nitelenen bir yapının okuyucusundan fazla bir ansiklopedi 

istemez. Böyle bir romanın okuyucusundan istediği birikim, orta seviyede okur-yazar olan 

insanların bildiği, bilmesi gereken Ģeylerdir. Roman dünyasının okuru gerçek dünyaya 

göndermesi çoğu zaman gerçek dünya üzerindeki belli bir tarihsel olaya yönelik değildir. Bir 

popüler roman okuyucusu orta seviyede bir kültürel birikimle, metnin dıĢ dünyaya yaptığı 

göndermeleri yakalayıp ilgili iliĢkiler kurabilir (Yıldız, 2010: 60 – 61). 

2.2 Popüler Roman ve Estetik Roman 

Somutlayacak olursak; popüler romanlar pembe dizi kıvamında, estetik romanlar ise 

sanatsal ve eleĢtiri amaçlı izlenilen sıkıcı ve yavaĢ ilerleyen filmlere benzetilebilir.  

Bu konunun uzmanlarından biri olan Sağlık estetik romanın özellik ve motiflerini kitabında 

ayrıntılı bir Ģekilde sunmuĢtur. Onun anlattıklarından dayanarak Ģu Ģekilde yorumlamaya 

çalıĢacağım. Öncelikle Sağlık‟a göre; bu romanlar zor anlaĢılırlar, çok anlamlı bir yapıya 

sahip olup soyut bir nitelik taĢımaktadırlar. Proust‟a göre “Biraz derin bir eseri bir bireyin 

kavraması için gereken zaman, gerçekten yeni olan bir Ģaheseri kütlelerin sevebilmesi için 

geçmesi gereken yılların hatta bazen asırlarınküçük bir örneği, hatta simgesidir (Sağlık, 2010: 

242 - 243). 
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Günümüzde geç kavranan ve son dönemlerde en çok okunması gereken kitaplar 

olarak listelenen kitaplar arasında estetik romanların ağırlıkta olduğunu görmekteyiz. Popüler 

romana kıyasla estetik romanlar içlerinde soyut meseleleri taĢır. Popüler romanlarda kiĢiler 

belli bir sıradanlık içerisinde verilirken, estetik romanlarda her karakter kendi içerisinde nev-i 

Ģahsına münhasırdır. Estetik romanlara Umberto Eco romanları örnek verilebilir. 

Göstergebilim çalıĢmaları ile önemli bir yere sahip olan Eco‟nun en çok adı duyulan kitabı 

Gülün Adı beyaz perdeye de aktarılmıĢtır. 

Kundera‟ya göre; gerçek‟le düĢ‟ü kaynaĢtırmak, romanın eski bir estetik hırsıdır 

(Sağlık, 2010: 244). 

 Gerçekle düĢün bir arada olduğu romanlara genellikle estetik roman türünde 

rastlanır. Oğuz Atay‟ın Tutunamayanlar romanındaki Olric karakteri, Albert Camus‟un 

eserler, Kafka‟nın özellikle “DönüĢüm-DeğiĢim” adlı eserinde Samsa adlı bir adamın 

örümcek olması ve yeni yaĢantısına uyum sağlaması gerçek ve düĢsel öğeler ile 

tamamlanılmaya çalıĢılmıĢtır. Latife Tekin‟in Sevgili Arsız Ölüm adlı eseri, Ġhsan Oktay 

Anar‟dan “Puslu Kıtalar Atlası”, Nazan Bekiroğlu‟nun “Nar Ağacı” adlı romanları da dil ve 

anlatım tarzı bakımından birer estetik roman olarak nitelendirilebilir.  

Estetik romanlar birey merkezli olup “toplumsallık” ironik bir değer taĢımaktadır. 

Genelde soyut nitelik taĢıdıkları için, bunlarda bir tamamlanmamıĢlık durumu, bütünlükten 

uzak olma, bir takım metin boĢlukları olması ve yer yer çeĢitli yorumlara açık bir yapıda 

mevcuttur. Estetik romanlar hemen her zaman artan bir ilgiyle tekrar okunmak, buna rağmen 

değerinden bir Ģey yitirmemek ; “klasik” bir nitelikte bulunmak ve evrensel bir değere sahip 

olmak da, önemli bir özelliğidir. Ġnsanlığın güncel değil de, evrensel anlamda ki var oluĢ ve 

felsefe gibi temel sorunlarını irdeler. (Sağlık, 2010: 244, 246 - 247). 

Her zaman okunması gereken eserler baĢlığı altında Albert Camus, Sabahattin Ali, 

Oğuz Atay, Umberto Eco gibi yazarların isimlerine çok sık rastlanmaktadır. Popüler 

romanların aksine estetik romanlar farklı yaĢ dönemlerinde yeniden okunulma isteği güden 

kitaplardır. Popüler eserlerde ise bu geçerli değildir. O an okunulur, kiĢilerin yerinde olmak 

istenilir, daha sonra sabun köpüğü gibi istekleri söner gider. Estetik romanlarda yapmacıklık 

yoktur. Varlığını sürdüren insanların kitaplarda yer alır. Köylü köylü gibi konuĢur, papaz 

papaz gibi davranır. Eserlerde her Ģey doğallık içerisinde olup betimlemeler ile sayfalarda 

harfler boğulur.  

Popüler romanlar farklı diyarlara kapı aralayan bir misyonu da üstlenmiĢlerdir. Bu 

durum popüler romanların gizil iĢlevlerinden sayılabilir. Ġlk baĢta çok da önemli görünmeyen 

ama pek çok okuyucuyu etkisi altına alan popüler romanlar hızlı bir takipçi listesine ulaĢma 
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meyline sahiptirler. Bazen okunan bir casus romanı bir çocuğa farklı kapılar açabilir. Bu 

kitaptan etkilenen küçük bir çocuk casus olmak isteyebilir. Casus olur ise annesini 

kötülüklerden koruyacağını düĢünebilir. Popüler romanlar her zaman bu kadar masum roller 

üstlenmeyebilirler de. Her insanın içerisinde suç eyleme dürtüsü bulunmasının da etkisi ile 

okunan eser onları bir suça da itebilir. Ama tüm bunlara rağmen toplumda varlığını kabul 

ettirmiĢ, insanların hayatlarından izler taĢıyan, kültürel anlamda hayatımıza yakın bulunan, bu 

romanların terazide olumlu iĢlevleri daha ağır bastığı görülmektedir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

EDEBĠYAT SOSYOLOJĠSĠ BAĞLAMINDA KAHRAMAN TAZEOĞLU ESERLERĠ: 

ALAN ARAġTIRMASI 

3.1 AraĢtırmanın Konusu, Kapsamı ve Önemi 

Edebi eserlerin edebiyat sosyolojisi bağlamında sosyolojik olarak okunup, 

incelenmesi güç bir iĢtir. Ġncelemek için de seçilen eser bir o kadar mühimdir. Eser 

incelemesinde öncelikle yazar araĢtırılır ardından eser, okuyucu ve yayıncı döngüsü analiz 

edilme yoluna gidilir. Bir toplumun politik, sosyal, kültürel durumu çok önemlidir. Bu da 

bizim yaĢamımıza yansır ve esere aktarılır. Eserin sosyolojik olarak analiz edilmesi bize 

toplumla edebiyatın birbirine ne kadar bağlı olduğunun kanıtıdır.  

Köksal Alver‟in “Türkiye‟de Edebiyat Sosyolojisi ÇalıĢmaları Üzerine Bir 

Değerlendirme” adlı çalıĢmasında; farklı alanlardan yapılan katkılarla nice açıdan belli bir 

yekuna ulaĢmıĢ durumdadır. Bu çalıĢmaların sosyolojik muhayyile ve edebiyat sosyolojisi 

yöntemleri açısından değerlendirmesinin yapılması elzemdir. Türkiye‟de edebiyat sosyolojisi 

çalıĢmalarının özellikle son yıllarda artıĢ gösterdiği gözlenmektedir. Edebiyatı çok yönlü 

bakıĢ açısıyla değerlendiren çalıĢmalar, farklı disiplinlerden yararlanmaktadır. Disiplinlerarası 

yönelimin ivme kazanmasına paralel bir Ģekilde edebiyata ilgi de artmakta (…) (Alver, 2015-

2: 352 - 353).  

Özellikle son dönemlerde edebiyat ve sosyolojinin harmanlanması sosyologlar 

tarafından çok önemli bir hale gelmiĢtir.  Bütün toplumsal olguların hükümdarı olan sosyolog, 

edebiyat gibi elzem bir bilimde baĢrol oyuncusu olacaktır.  

Edebiyat ile edebiyata ait bilgilerin araĢtırılması ve incelenmesi aynı Ģey değildir. 

Edebiyat ve edebiyat incelemesi birbirinden farklı Ģeyleri ifade eden iki faaliyet alanıdır. 

Edebiyat, yaratıcıdır, yani sanattır, sanat eseridir; edebiyat incelemesi ise bu sanat eserini belli 

yönlerden ele alıp incelemektir (Çıkla, 2009, 191 - 192).  

Edebiyat sosyolojisi, hareket noktası olarak edebî eserleri almaktadır. Ancak 

bütünüyle edebî eserlerin içerikleriyle (konu, muhteva, tema, metin) ilgilenmemekte, yani salt 

metin merkezli bir araĢtırma gerçekleĢtirmemektedir.Edebiyatın tüm açılımlarını, yönlerini, 

etkilerini ve bir iletiĢim ortamı kurma yönünü vurgulamaktadır (Alver, 2015-2: 344 - 345). 

Dilsel sanat eseri bağlamında edebi metin söz konusu olduğunda zorlu bir değiĢme 

çıkar.Ġyi okunmuĢ bir metin, anlaĢılarak okunmuĢ ve bu doğrultuda anlaĢılır olmuĢ bir 

metindir. Kötü okunmuĢ bir metni kimse anlayamaz. Söz konusu olan neyin söylenmek 
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istediğini anlamak değil, onu dilsel görünümleri ile gerçekleĢtirmektir. Edebi olarak kaleme 

alınmıĢ kelime bu durumda iĢitilmek için vardır. Yazınsallığa giden ilk adım olarak görülen 

“edebiyat” doğal olarak dilden geri kalmaz. Gerçi edebiyat daha çok dilsel sanat 

eseridir(Gadamer vd., 2002: 22, 23). 

Bu dilsel sanat eserini anlamak, anlattıklarını kaleme almak oldukça zor bir iĢtir. 

Neyin söylenmek istediğini anlamanın yanı sıra bunu yorumlamak da önem arzeder.  

Kahraman Tazeoğlu‟nun eserlerinin analizinde Escarpit, Sezai CoĢkun, Ömer Naci 

Soykan gibi yazarların yöntemsel araĢtırmalarından yararlanmaya çalıĢacağız. Ġçerik analizi 

çok çeĢitli söylemlere uygulanan birtakım metodolojik araç ve tekniklerin bütünü olarak 

tanımlanabilir. Ġçerik analizi adı altında toplanan bu araç ve teknikler, her Ģeyden önce 

kontrollü bir yorum çabası olarak ve genelde tümdengelime dayalı bir “okuma” aracı olarak 

nitelendirilebilir. Söz konusu okuma, sınırları belirlenmiĢ söylem örneklerinin çözümlenmesi 

esasına dayanmaktadır. Tekniğin ortak paydası çıkarım esasına dayanmalıdır (Bilgin, 2006: 

1). 

ÇalıĢmamız 2 bölümden oluĢuyor: 

1. Kahraman Tazeoğlu eserlerinin içeriğinin incelenmesi. 

2. Kahraman Tazeoğlu okuyucuları üzerine yapılan araĢtırma. 

Ġçerik analizi içerik olarak konunun analiz edilip, parçalara ayrılmasıdır. Amaç kavramlar 

ve iliĢkilere ulaĢmaya çalıĢmaktır. Bunu yaparken de dil ve dilin kullanımı son derece 

önemlidir. 

Dil, insanların sosyal çevrelerini düzenleyen ve Ģekillendiren bir pratik/uygulama olarak 

görülür/değerlendirilir. Dil analizi bazen zor bir metot olarak karĢımıza çıkabilir; çünkü farklı 

disiplinler tarafından farklı Ģekillerde kullanılmaktadır. Ana kaynağı dilbilimi ve psikoloji 

olsa da bu metot son yıllarda sosyoloji, toplum dilbilimi, sosyal psikoloji, yönetim ve 

organizasyon çalıĢmaları, siyaset ve sosyal politika, iletiĢim çalıĢmaları, kültürel çalıĢmalar ve 

sosyal antropoloji alanlarında da kullanılmaya baĢlamıĢtır (Seale, 1998: 249). 

Kavramlar bizi temalara götürür ve temalar sayesinde olguları daha iyi organize edebilir 

ve daha anlaĢılır hale getirebiliriz. Ġçerik analizi yoluyla verileri tanımlamaya, verilerin içinde 

saklı olabilecek gerçekleri ortaya çıkarmaya çalıĢırız. Ġçerik analizinde temelde yapılan iĢlem , 

birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve 

bunları okuyucunun anlayabileceği bir biçimde organize edip yorumlamaktır (Erden, 2009: 

162). 
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Ġçerik analizi belirli bir mesajın kapsadığı enformasyonun iĢlenmesini temel 

almaktadır.Yöntemin ilk adımı da “betimselleĢme”dir. Dar anlamda betimlemeyi aĢan 

sonuçlar çıkarmak önemlidir  (Bilgin, 2006: 11, 15). 

Ġçerik analizi sosyal bilimcilere arĢivlerden, dokümanlardan ve kitle iletiĢim araçlarından 

elde edilmiĢ ham bilgilerin incelenmesi ve bir mana kazandırmasında sistematik bir 

metodoloji sağlar. Karasariçerik analizini; metin, Hitap, belge vb. malzemenin belli 

özelliklerinin belirlenmesi amacı ile yapılan bir tür tarama olan nicelleĢtirme ölçülerini 

önceden geliĢtirerek, malzemeyi belli beklentiler ıĢığında incelemek olarak tanımlanmaktadır. 

Mayring der ki; bu araĢtırma tekniği ile çok sayıdaki metnin içeriklerindeki ortak yönlerin 

ortaya konulması amaçlanmaktadır (Demirci ve Köseli, 2009: 344). 

Nitekim bizim yapmayı amaçladığımızda tam olarak budur. K. Tazeoğlu eserlerinde 

geçen aĢk, terkediliĢ, özlemler, kente yüklenen anlamlar, ayrılığın sorumlusu gibi konularda 

kenti suçlar. Böylece kitaplarında betimlemeler ile kente pek çok anlam yükleyerek kitapta 

yer alan baba sevgisi, geleneksel aile tipi ve evlilik gibi temalar çerçevesinde analiz edilmeye 

çalıĢacaktır. En sonunda ise eserleri ortak bir temada birleĢtirip, neden bu yazar bu kadar 

tercih ediliyor sorusu sorulacak ve popüler roman olarak kabul edilme sebeplerine bir kez 

daha değinilecektir. Peki içerik analizi yeni bir olgu mudur? Betimsel analizden farkı nedir? 

 Ġçerik çözümlemesi 1940‟lı yıllardan bu yana kullanılmaktadır. Kavramın kökeni, 

insanoğlunun dili,  iletiĢim aracı olarak keĢfetmesine kadar gider. Genel olarak sembolik ve 

çok anlamlı olan bir söylemin altında gizlenen anlamı, sezgi ve sabırlı gözlem yoluyla 

yorumlamayı amaçlayan bu yöntem retorik ve mantık üzerine kurulmuĢtu. Her zaman 

araĢtırma sorusuyla bağlantılıdır ve bu açıkça ortaya konulmalıdır. Söz konusu olan yorum 

kararları herkesçe paylaĢılabilir bir durum olmalı ve buna uygun olarak sunulmalıdır. Son 

olarak ise;  araĢtırma yönteminden bağımsız olarak değerlendirilemez ve kullanılamazlar 

(Gökçe, 2011: 1, 24). 

 Yine de araĢtırma yönteminden bağımsız hareket edemiyor olarak görülseler de 

kendilerine ait bir gerekçeleri vardır.  

Walizer ve Wiener içerik çözümlemesini kaydedilmiĢ enformasyonun içeriğini 

incelemek için geliĢtirilmiĢ herhangi bir yordam olarak tanımlamıĢtır. Sistematik, nesnel ve 

değiĢkenleri ölçmek amacıyla da niceliksel bir bağlamda iletiĢimi incelemek ve çözümlemek 

için geliĢtirilmiĢ bir yöntemdir (Atabek ve Atabek, 2007: 20). 

Kahraman Tazeoğlu‟nun okuyucuları üzerine yaptığım araĢtırmayı 18.10.2015 Pazar 

günü6. Konyaaltı kitap fuarında gerçekleĢtirdim. En çok imzalatılan kitaplar, cinsiyet oranları, 

en sevilen kitapları olmak üzere çeĢitli sorulara cevap aramaya çalıĢtım.  
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3.2 AraĢtırmanın Varsayımları 

ÇalıĢmanın alan araĢtırmasında elde edilen bulgular aracılığıyla tespit edilen temel 

varsayımlar Ģu Ģekilde belirlenmiĢtir: 

 Kadın hayranların daha fazla olduğu beklenilmektedir. 

 Kadın hayranların daha fazla olmasının sebebi olarak, aĢk romanı olmasından 

kaynaklandığı düĢünülmektedir.  

 Okuyucunun 18-25 yaĢ arası gençlerden olması beklenilmektedir. 

 Kitap satıĢı mevcut olan sitelerde en çok satanlarda Kahraman Tazeoğlu‟nun eserlerinin 

var olduğu düĢünülmektedir. 

3.3 AraĢtırmanın Yöntemi 

Escarpit‟in yöntem anlayıĢı öncelikle zaman içinde yazarın nasıl düĢüncelerini 

Ģekillendirip, yazmaya baĢlamasıyla ilintilidir.  

Edebi vakıa karĢımıza baĢlıca 3 kılıkta çıkar: Kitap, okuma, edebiyat. Gerçekte bu 

kavramlar kısmen kesiĢirler ve sınırları epey belirsizdir (Escarpit, 1968: 19).  

Okuma iĢi ne yazık ki sadece bilgi edinme iĢi değildir. Canlı varlığı bütünüyle – 

kiĢisel taraflarıyla olduğu kadar, kollektif taraflarıyla da bağlayan bir deneydir. Okuyucu bir 

tüketicidir (Escarpit, 1968: 131). 

Durkheim Sosyolojik Yöntemin Kuralları kitabında öncelikle toplumsal olgunun ne 

olduğuna ve hangi alanlarda nasıl değerlendirme yapılması gerektiğine değinmiĢtir. 

Toplumsal olguları Ģeyler olarak ele almalı ve irdelemeliyiz.  Bu olguları meydana getiren 

bizzat biz, insanlarız.  Olgulara Ģekli biz veririz, ardından verdiğimiz Ģekli neden verdiğimizi 

tartıĢırız. Bunu yaparken de sosyolog olmanın avantajından iĢlevsel bir biçimde yararlanırız. 

“Toplumsal bir olgu nedir?” sorusunu sormak, toplumsal nitelemesinden kastedilen 

Ģeyin ne olduğu açıkça belirtilmediği sürece gerekli olacaktır. “Toplumsal” nitelemesi 

genellikle, toplumda belirli bir yaygınlık gösteren ve toplum için az veya çok yararı olan, 

toplum içinde oluĢmuĢ bütün fenomenleri belirtmek için kullanılmaktadır. Toplumsal sözcüğü 

bu içerik ile kullanıldığında insana iliĢkin olup da toplumsal diye adlandırılmayacak hiçbir 

olay bulunmadığı sonucuna varılabilir (Durkheim, 2004: 47). 

Olgulara verdiğimiz Ģekilleri analiz etmek bizim görevimizdir. Bu çalıĢmada 

betimsel analizden yararlandık. 

Betimsel analize göre; elde edilen veriler daha önceden belirlenen temalara göre 

özetlenir ve yorumlanır. Veriler araĢtırma sorularını ortaya koyduğu temalara göre 

düzenlenebileceği gibi, görüĢme ve gözlem süreçlerinde kullanılan sorular ya da boyutlar 
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dikkate alınarak da sunulabilir. Ortaya çıkan temaların iliĢkilendirilmesi, anlamlandırılması ve 

ileriye yönelik tahminlerde bulunulması da araĢtırmacının yapacağı yorumların arasında yer 

alabilir (Yıldırım ve ġimĢek, 2008: 224). 

GörüĢme çözümlerinde yer alan kelimelere, ifadelere, kullanılan dile, diyalogların 

yapısına ve özelliklerine, kullanılan sembolik anlatımlara ve benzetmelere dayanarak 

tanımlayıcı bir analiz yapılabilir (Kümbetoğlu, 2005: 154). 

Betimsel analiz 4 aĢamada oluĢur:  

 Betimsel analiz için bir çerçeve oluĢturmak. 

 Tematik çerçeveye göre verilerin iĢlenmesi. 

 Bulguların tanımlanması. 

 Bulguların yorumlanması (Yıldırım; ġimĢek, 2008, 224). 

Olgular arasında bir iliĢki kurmadan önce, söz konusu olguların derinlemesine 

betimlenmiĢ olması gerekir. Hipotez kurulması ve kanun formüle edilmesi, çok sayıda verinin 

karĢılaĢtırılmasına gerektirir. Hipotez kurulması ve kanun formüle edilmesi, çok sayıda 

verinin karĢılaĢtırılmasını gerektirir. Genellikle betimlemeden açıklamaya, bir ara düzeyden 

sınıflama düzeyine geçilir. Gerçekte her tasvir doğal bir Ģekilde bir sınıflama görünümü alır. 

Her tasvir az veya çok bir baĢlangıç sınıflamasından hareket edilmiĢ olmasını gerektirir. 

Uygulamada tasvir ve sınıflama birbiri ile iç içe durumdadır (Dura, 2005: 51). 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

KAHRAMAN TAZEOĞLU YAġAMI, ESERLERĠ VE ESERLERĠNĠN ANALĠZĠ 

4.1 Kahraman Tazeoğlu’nun YaĢamı 

Kahraman Tazeoğlu‟nun yaĢamını ele alırken birçok sayfadan okuduğum yazılarını 

süzgeçten geçirip, kendi cümlelerim ile ifade etmeye çalıĢtım.Özel hayatını konuĢmaktan ve 

bunu sosyal medyada paylaĢmaktan uzak duran yazarın hayatı hakkında birkaç blog sayfası 

ve kitap satıĢı olan sayfalarda kısa bir Ģekilde anlatılmıĢtır. Ayrıca katıldığı Tv programları da 

bize yardımcı olacaktır.Blogda yer alan hayat hikayesi kısmı yazarımızın kaleminden soyut 

bir Ģekilde çıktığı için, bunu somutlaĢtırarak kaleme almaya çalıĢtım. AĢkın ve ayrılığın yazarı 

olan Tazeoğlu‟nun tercih edilme sebeplerinden birisi yazdıkları konuları hemen hemen 

herkesin tecrübe etmesi ve toplumda var olan duygular olmasından kaynaklanmaktadır. 

Herkesin tecrübe ettiği olan duyguları yazan yazar, popüler romancılar arasında en “popüler” 

olanlardandır. 

10 Ağustos 1969 yılında Ġstanbul‟da doğmuĢtur. 10 Ağustos 1969 yılında Ġstanbul'da 

doğdu. Tahsil hayatını Ġstanbul‟da tamamladı. 80'li yılların sonuna doğru Ģiir yazmaya ve 

yazdıklarını bir defterde toplamaya baĢladı (http://www.kitapyurdu.com/yazar/kahraman-

tazeoglu/20366.html). Maddi imkanı olmadığı için üniversiteye gidemedi. Lise mezunudur. 

Ġlk yaĢadığı aĢk deneyimi ve bunda yaĢadığı hüsran önce Ģiir, sonra aĢk romanları yazmasına 

vesile olmuĢtur. Ablasının Ģiir yazmasını “saçmalık” olarak değerlendiren yazar ilk acı sonrası 

Ģunları yazar: 

“Sabahlara kadar uyutmayıp ağlattığın geceleri, kitaplarımı açıp da okutmadığın gecelerin 

hesabını sorarlar senden !” 

(https://www.facebook.com/Kahraman.Tazeoglu.Siirleri.Sayfasindayiz/posts/454676431279305). 

1993 yılında Radyoculuk yapmak üzere mikrofon baĢına geçti. Yerel, Bölgesel ve 

Ulusal Radyolarda program yapımcılığı ve sunuculuğu, Ģiir programı, haber spikerliği ve 

Program Yönetmenliği yaptı. 2001 yılında ilk kitabı olan '' seni içimden terk ediyorum'' adlı 

eseri yazdı. ġiirle baĢladığı edebiyat yolculuğu, roman, deneme ve hikaye kitaplarıyla devam 

etti. BaĢta üniversiteler olmak üzere pek çok kurum ve kuruluĢtan ödüller aldı 

(http://www.kitapyurdu.com/yazar/kahraman-tazeoglu/20366.html). 

2003 yılında kısa adı ÜNKEP olan “Üniversiteler Arası Kültür Edebiyat 

Platformu”nu kurdu. Kısa bir sürede yurt içi ve yurt dıĢı olmak üzere toplam 72 Üniversiteyi 

aynı çatı altında topladı. 40.000 in üzerinde üyesiyle çalıĢmalarına baĢladı. Pek çok sosyal 
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etkinlik (kitap yardımı, kütüphane kurulumu, konferanslar, paneller vs.) gerçekleĢtirdi. 

Türkiye turunu 2006 yılında tamamladı.  Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığından özel izinle 

250'nin üzerinde lisede konferanslar ve Ģiir dinletileri sundu ve 55.000in üzerinde liseliye 

ulaĢtı. BasılmıĢ olan 10 kitabı, en çok okunanlar arasında yer aldı.  2004 yılında Radyocuların 

Oscarları olarak tabir edilen RAYAD'ın “ En Ġyi ġiir Programı” ödülünü kazandı. "Seni 

Ġçimden Terk Ediyorum" adlı bir Ģiir albümü çıkardı.  2006 Türkiye Yazarlar Birliği'nin 

"Yılın Yazar Fikir Adamı ve Sanatçıları" Ödüllerinden “En İyi Radyo Programı” dalında 

Kahraman Tazeoğlu, Mavi Ada olarak ödüle layık görülmüĢtür. 

ġu anda Facebook ve Ġnstagram gibi sosyal medya sayfalarında yaĢayan yazarlar 

arasında, en çok takip edilen yazardır. Tüm yazarlar arasında ise; 3. Sırada olduğunu Tgrt 

Haber‟e konuk olduğu zaman söylemiĢtir. (http://www.corumhakimiyet.net/Detay/37572/RADYO-7-DE-MAVIADA-

ISIMLI-PROGRAMIN-YAPIMCILIGINI-VE-SUNUCULUGUNU-YAPANKAHRAMAN.aspx#.VzOPw9KLTIU). 

Devam eden radyo programı ise; hafta içi her gün 01:00-03:00 saatleri arasında Kral 

Fm‟de canlı yayın ile dinleyiciler ile buluĢmaktadır. 

4.2 Kahraman Tazeoğlu’nun Eserleri ve Roman AnlayıĢı 

Her edebiyat eseri bilinçdıĢında bile olsa yüzünü diğer eserlere döner (Eagleton, 

2015, 18). 

Yazar da eserlerinde zaman zaman tekrarlara düĢmüĢ, kiĢiler değiĢse de acının 

anlatımsal yoğunluğu, aldatılma, ideal erkeğin hatalara kurban gidip sevdiği kızı kaybetmesi 

gibi temalar her bir eserinde farklı Ģekilde okuyucuya sunulmuĢtur. Eserlerinin hiçbiri aslında 

birbirinden bağımsız değildir. YaĢayan da yazan da aynı kiĢi olduğu için (en azından 

yaĢanılan olayların bir kısmını yaĢayan kiĢi yazarımızdır) Bukre ve Yaralı adlı eserler haliyle 

birbirinden bağımsız olamayacaktır. Bukre‟de  ki Cem karakteri Yaralı‟ya da konuktur.  

Eserleri: 

 Tutsak Mektuplar, Yediharf Yayınları, 21.10.2004, 114 adet satılmıĢtır 

 Susacak Var, Nar Yayınları, 01.11.2010, 73 adet satılmıĢtır. 

 Ölü Bir Kentin Morg Alfabesi, Nar Yayınları, 01.09.2010,  68 adet satılmıĢtır.  

 Mavi Ada Mektupları, Birey Yayınları, 07.11.2002,  38 adet satılmıĢtır. 

 Beni Susarken Bölme, Destek Yayınları, 13.04.2013, 1562 adet satılmıĢtır. 

 BaĢka Ayrılık Ayrı AĢk BitiĢik Yazılır, Destek Yayınları, 01.01.2012, 3774 adet 

satılmıĢtır. 

 Söz, Destek Yayınları, 01.10.2014, 1312 adet satılmıĢtır.  

http://www.corumhakimiyet.net/Detay/37572/RADYO-7-DE-MAVIADA-ISIMLI-PROGRAMIN-YAPIMCILIGINI-VE-SUNUCULUGUNU-YAPAN
http://www.corumhakimiyet.net/Detay/37572/RADYO-7-DE-MAVIADA-ISIMLI-PROGRAMIN-YAPIMCILIGINI-VE-SUNUCULUGUNU-YAPAN
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 Eyvallah Araz'dan Kayra'ya AĢk Fısıltıları, Destek Yayınları, 22.10.2014, 1361 adet 

satılmıĢtır. 

 Kayıp Yüzyılın Prensesi, Destek Yayınları, 31.12.2013, 1193 adet satılmıĢtır. 

 Araz, Destek Yayınları, 21.07.2011, 2191 adet satılmıĢtır. 

 Susacak Var, Destek Yayınları, 28.02.2013, 767 adet satılmıĢtır. 

 Mavi Ev, Destek Yayınları, 14.07.2011, 1242 adet satılmıĢtır. 

 Seni Ġçimden Terk Ediyorum, Destek Yayınları, 14.07.2011, 1717 adet satılmıĢtır. 

 Kıyısızlar, Destek Yayınları, 17.11.2012, 4024 adet satılmıĢtır. 

 Yaralı, Destek Yayınları, 17.09.2014, 9360 adet satılmıĢtır. 

 Vazgeçtim, Destek Yayınları, 26.03. 2015, 5653 adet satılmıĢtır. 

 Bukre, Destek Yayınları, 25.09.2013, 15611 adet satılmıĢtır. 

 AĢkla Kal, Destek Yayınları, 04.01.2016, 3565 adet satılmıĢtır. 

 Bütün ġiirleri,  Destek Yayınları, 20.10.2015, 146 adet satılmıĢtır 

(http://www.kitapyurdu.com/index.php?route=product/manufacturer_products&manufacturer_id=2036

6&sort=rating&order=DESC&page=2). 

Felski; insanın bir kitapta kendini bulması, tanıması ne anlama gelir sorusu ile eseri 

yorumlamamızın betimlemesine baĢlar. 

Aynı anda hem düpedüz sıradan, hem de gene eĢsiz bir deneyim gibidir. Sayfaları çevirirken kuvvetli 

bir betimlemenin, bir olaylar kümesinin, karakterler arasında geçen bir konuĢmanın, bir iç monoloğun 

etkisine kapılırım. Metin ile okur arasında ki boĢluk birdenbire, habersizce, ĢimĢek gibi bir anda 

çakıveren bir bağlantıyla aĢılır; bir yakınlık ya da uyuma ıĢık vurur. Sözcüklerin belli bir birleĢiminin 

barındırdığı önsezi karĢısında ĢaĢıp kalmıĢ olan ben böyle bir anla tesadüfen karĢılaĢıyorum. Her iki 

durumda da, bana hitap edildiğimi, çağrıldığımı, davet edildiğimi hissederim: Okuduğum sayfalarda 

kendi izlerimi bulmaktan alamam kendimi (Felski, 2016: 37). 

 

Metne dönük çözümleme yöntemimizde duygulardan sıyrılıp eseri toplumsal olarak 

analiz edebilmektir. Bu bölümde Kahraman Tazeoğlu‟nun kitapları toplumsal yapı ve iliĢkiler 

bağlamında analiz edilecektir.  

4.2.1 Susacak Var 

Her şey geçmişte kalıyor ama hiçbir şey geçmiyor… (Kapak sayfası) 

Kahraman Tazeoğlu‟nun bu kitabı yazmasındaki asıl amacı unutmaktır. “Söz uçar 

yazı kalır” kliĢesi eserlerine yansır. O unutmak için yazar. Bazı insanlar duygularını en doğal 

hali ile yaĢarken- ağlamak, gülmek gibi- bazıları ise yazarak içlerinden atmaya 
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yönelirler.Kahraman Tazeoğlu‟da bu yazarlardan birisidir. “Susacak Var” adlı romanındaki 

Akın Polat karakteri yazarın kendisi olabilir.  

Eserin Edebi Haritası: 

 Olay Örgüsü; 

Bu kitapta baĢ karakter Kayra‟nın severek okuduğu yazar Akın Polat‟ın imza gününe 

katılması ile baĢlar. Yazardan 13 yaĢ küçük olan Kayra, bir gülüĢü ile yazarı etkilemiĢ, olay 

ikisi arasında geçen duygusal fırtınalar ekseninde devam etmiĢtir. Roman, içerisinde karĢılıklı 

yazıĢmaların yanı sıra, mektuplar ve öyküleri de barındırır. Kayra tek çocuktur. En yakın 

arkadaĢı olan Ġmge‟nin ise Akın Polat hakkındaki yorumu; “Ġmgeleri çok fazla! Güzel 

Türkçemin sadeliğini bulandırmaktan baĢka bir Ģey yapmamıĢ” (s.13) dokundurma ile aslında 

isminin de anlam yüklü oluĢuna göndermedir.  

Kayra‟nın babasının ölümünden sonra kol kanat geren Kuzey, Kayra‟nın hem abisi 

hem kuzenidir. Ġlerleyen kısımlarda Kayra aslında evlatlık olduğunu öğrenecektir. Kayra‟nın 

annesi ve babasının çocuk sahibi olmaması sonucu Kayra‟yı evlat edinmiĢlerdir. Lakin 

baĢkasının çocuğunu büyütmeyi babasının eĢi kaldıramaz ve Kayra‟nın FatoĢ diye hitap ettiği 

üvey annesi ile evlenir. Kayra‟nın babası eĢ yerine bir çocuğu olmasını daha önemli görmüĢ, 

onu üzmemek adına bunu Kayra ile paylaĢmamıĢtır. Akın Polat‟ın en yakın arkadaĢı Sidar ise 

kitabın sonlarında Kayra‟nın kardeĢi olarak karĢımıza çıkar. Toplumsal gerçeğe iliĢkin daha 

çok olması gerekeni bize sunmuĢtur. Aynı zamanda kadere olan inanıĢın göstergesidir.  

Peki annelik kavramı bize ne anlatır. Biyolojik annelik mi duygusal annelik mi ağır 

basar? Bunlar neye göre Ģekillenir? Annelik ve üreme, cinsiyet farklılıklarının ve cinsiyet 

eĢitsizliğinin gerekçelerinin tanımlanmasında ve kabul edilmesinde önemli bir rol 

oynamaktadır. Connell‟den aktarıldığı Ģekliyle; “. Anne-baba olarak, sosyal aktörler cinsiyet 

yapılarının var olması ile pozisyonlarını yeniden doğrulayabilirler. Beslenme, bakım, annelik 

ve babalık konularındaki sosyal beklentiler, kadınlar ve erkekler arasındaki ortalama 

farklılıkları kategorik farklılıklara dönüĢtürerek sosyal uygulamalar oluĢtururlar. Bunlar 

kendi(kadın-erkek) aralarındaki farklılıklardan çok, cinsiyetler arasındaki büyük farklılık 

modelinin aksini iddia ederler. Çoğu yazar kadın-erkek arasındaki biyolojik farklılıkları 

vurgularken, cinsiyet farklılıklarındaki sosyal bağlamın ve sosyal yapılanmanın da 

farkındalardır. Bu açıklama, cinsiyet farklılığı tartıĢmalarının ve annelerin toplumdaki yerinin 

bir kanıtı olmaktadır (Brown, 2006: 202 – 203). 

Kitabın sonu bir aĢk romanının bitiĢinin nasıl bitmesi gerektiği bekleniyor ise, aynı 

Ģekilde “mutlu son” ile bitmiĢtir. 
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 Anlatıcı tipi; 

Anlatımda birinci tekil kiĢi kullanılmıĢtır. AĢk unsuru ağır basmakla birlikte, acı ve 

aldatmaların yoğun yaĢandığı bir kurgu kitapta hakimdir. Duygularla baĢ etme ve onları dile 

getirmeler mektuplar ve öyküler aracılığı ile genelde Akın Polat ve Kayra karakterleri 

üzerinden kaleme alınmıĢtır. 

 İsim Analizi; 

Kitaptaki baĢ karakterin isim seçimi çok fazla duyulmamıĢ bir isim olan Kayra‟dır. 

“Allah‟tan gelen muĢtu; hayırlı, iyi, müjdeli”(s.20) anlamına gelen Kayra isminin seçilme 

amacı olarak ailenin yıllar sonra bir evlat sahibi olmaları olabilir. Ancak Kahraman Tazeoğlu 

hemen hemen tüm kitaplarında isim seçimlerinde hassasiyet göstermiĢ, az bilinen ve özel 

anlamlara sahip isimler seçmeye çalıĢmıĢtır. Kayra da bunlardan birisidir.  

 Zaman ve Mekan: 

Eserde tam olarak zaman kurgusu belli değildir. Kitapta çok fazla sosyal medyadan 

bahsedilmediğine dikkat edecek olursak, Facebook – Twitter-Ġnstagram gibi araçların çok 

fazla kullanılmadığı bir dönem olduğu çıkarımında bulunabiliriz. Çünkü kitapta daha çok mail 

ve telefon yolu ile iletiĢim sağlanmaktadır. 

Sartre‟a göre zaman kavramı “dünyada, tüm varlıkları ve özellikle insan gerçeğini 

kuşatan bir şey gibi var olamaz. Zaman yapısı gereği geçici olan bilincin dünyayı gördüğü 

biçimidir” diye ifade etmiĢtir (Tilbe, 2004: 105). 

Mekan açısından bakacak olursak da Ankara ve Ġstanbul kentleri arasında 

geçmektedir. Ama Ġstanbul kentinin ağırlıklı olarak bahsi geçer. 

Eserin Nesnel Harita: 

2011 yılında yayımlanan aĢk romanı Susacak Var herkes tarafından yaĢanan 

duyguların bir baĢkasının kelimeleriyle hayat bulmasıdır. Popüler roman türü yazan yazarlar 

arasından, “popüler” olarak atfedilen yazar Tazeoğlu, eserlerinde genellikle bir kent olgusu 

çerçevesinde acılarını dile getirmiĢtir. Uzaklık, aĢk, terkediliĢ, kente yüklenen anlamlar vs… 

gibi pek çok konuya değindiği eserde, yazarın hayatından kesitlersunduğu varsayılmaktadır. 

Kitapta aĢk acısı, gidiĢler çerçevesinde süren bir olay örgüsü mevcuttur. Kitapta bu hikaye 

Kayra ve Akın Polat‟a ait olsa da, gerçek yaĢamda olaylar aynı, kiĢiler farklıdır. Yazara 

duyulan aĢk mı? ġahsa karĢı olan aĢk mı? Sorusu yer yer sorulmuĢtur. Gerçek hayatla eserin 

uyuĢtuğunu gözlemleyebiliriz. 
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Plisnier‟a göre; Romancı söyleyecek bir Ģeyleri olduğuna inanan insandır. 

Söylenecekler ise Ģüphesiz yaĢam denilen tiyatronun insan önüne koyduğu tekstlerdir (Türk, 

2014: 164). 

Türkan Erdoğan‟ın Özdemir‟den aktardığı Ģekli ile, öykü, roman, tiyatro gibi anlatısal 

türlerde olayların akıĢını en çok etkileyen kiĢiler olarak tanımlayacağımız kahramanlar, 

anlatılan durumlar, sergilenen olaylarla birinci derecede ilgili kiĢilerdir (Erdoğan, 2010: 387). 

Bizim kahramanımız Akın Polat tamamen Kahraman Tazeoğlu‟nun kendisi 

diyemeyiz, ancak yazılanların büyük bir kısmı bize yazarın hayatından kesitler sunar. 

AĢk, terkediliĢ, aldatma ve mutlu son ile kavuĢma kurgusu çerçevesinde yazdığı 

romanda, Kahraman Tazeoğlu pek çok duyguyu betimlemeler ile okuyucuya yansıtır. Kayra 

unutabilmek için aldatmıĢ, uzak kalınca da aldatılmıĢtır. Bu iki duyguyu yaĢayarak sonunda 

evlilik kurumunun üyesi olabilmek, ayrıca kitabın da mutlu bitmesi sağlanabilmek adına 

evlilik teklifi almıĢtır. Kahraman Tazeoğlu acıları çok iyi dile getirmesinin yanı sıra bu acılar 

ile baĢa çıkarak mutlu sona da ulaĢtırmayı baĢaran yazarlardandır.  

Ġfadelerde, anlatıcı ve Ģahsın ikisinin birlikte aynı anda mevcudiyeti, yaĢanmıĢ sözün 

mahiyetini ikili dolayısıyla tartıĢmalı hale getirir. AraĢtırmacılar bu durumu “ikili bakıĢ açısı”,  

“çift seslilik” ve “geçiĢlilik” gibi ifadelerle niteler. Lammert‟a göre burada dolaylı ve 

doğrudan aktarım arasında üçüncü bir durum söz konusu değildir. ġahsın yaĢadığı sözün 

yansıtmak veya aktarmak isteyen anlatıcının durumu “aracı Ģahıs” olmayıp “anlattığı kiĢinin 

zihnini modelleyen dilsel bir borazan” dır. Söylenen bu sözlerdeki duygu ve düĢünceleri 

anlatıcı ve Ģahıslar birlikte yaĢar (TepebaĢlı, 2012: 203). 

Romanda yer alan bazı sözler ve bize yansıttığı duygulardan Ģu Ģekilde bahsedebiliriz. 

Kayra yazarımız ile tanıĢmadan önce kendi kendine konuĢmak ile meĢguldü. Ġmza 

kuyruğunu görünce tek hayran kendisinin olmadığı farkına vardı. Yazar ile röportaj 

bölümünde yazarın nasıl yazdığı, masada mı koltukta mı oturduğu, yazı yazarken ne hale 

büründüğü merak edilmiĢtir. Kayra‟nın da aynı merak içerisinde olduğunu Ģu cümlelerde 

görebiliriz: 

“Kitapları imzalarken böylesine keyifli olan yazarım, o kitapları yazarken nasıl görünürdü 

acaba? Masada mı yazıyordu, yerlere uzanarak, koltuklarda uyuklayarak mı, o bütün 

okuduklarımı… Onu merak ettiğimin farkındaydım ama bilincinde değildim”(Tazeoğlu, 2014: 

24). 

Her kitap tutkununda görülecek olan bu merak aslında sosyal medyanın katkısı ile bir 

parça da olsa dindirilebiliyor. Ġmza gününde yapılan araĢtırmada, kitap imzalatmaya gelen 
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çiftlerden erkeğin memnuniyetsizliği, kızın heyecanlı hali gözlemlenmiĢtir. Kitapta bu konuya 

da değinilmiĢ: 

“ Standa bir çift geldi. Kız oldukça mutlu görünürken erkeğin burada olmaktan memnun olmadığı her halinden 

belliydi. Delikanlı gergin bir ifadeyle; 

“Hayır kitaplarını alıp okuyorsun. Bir de imzalatmanın ne alemi var? İstersen adamı eve yemeğe de çağır! Bir 

de fotoğrafınızı falan çekemem! Birinden rica edersin!” 

Çocuğun tepkisi kızın hoşuna gitmişti. “Kıskanıyor musun yoksa?”. Bu söz çocuğu daha da sinirlendirmişti. 

“Nesini kıskanacağım. İki tane şiir, bir tane öykü, al sana yazar! Kesin kendi parasıyla çıkartıyordur 

kitaplarını.” Kız çocuğun kıskançlık damarını yakalamıştı ama şansını zorluyordu (…)(Tazeoğlu, 2014: 25). 

 

Buna benzer olay imza gününde de yaĢanmıĢtır. Ġkili iliĢkilerde birbirleri dıĢında 

baĢka bir karĢı cinse duyulan duygular özellikle hayranlık düzeyindekiler iliĢkilerde büyük 

problemlere sebep olduğu gözlenmiĢtir. 

Ġkili iliĢkilerde yaĢanan önemli sorunlardan biri kıskançlıktır. Pines, kıskançlığı, 

değerli bir iliĢkiye veya onun yitirilmesine ya da bozulmasına yol açabilecek bir tehlikenin 

algılanması durumunda verilen karmaĢık bir tepki olarak tanımlamıĢtır. BaĢka bir tanıma 

göre; kıskançlığı; bireyin eĢinin baĢka bir kiĢiyi daha çekici olarak algılaması veya rakip 

birinin varlığına inanması Ģeklinde tanımlamıĢtır. Bütün bu tanımlarda ortak olan; 

kıskançlığın, önem verilen bir iliĢkiye yönelik üçüncü kiĢinin tehdidine iliĢkin algı temelinde 

ele alınmasıdır (Curun ve Çapkın, 2014: 2). 

De Steno ve Salovey‟e göre kıskançlık, değer verilen biriyle kurulmuĢ olan iliĢkinin 

gerçekten bozulması ya da tehlikeye girmesiyle artan öfke, mutsuzluk ve korku duygularıyla 

kendini gösteren sapkın bir duygu durumudur.Birçok çalıĢmada “kıskançlık durumunda 

verilen tepkiler” açısından anlamlı cinsiyet farklılıkları ortaya konmuĢtur. Bu araĢtırmalar, 

genel olarak kadınların daha çok duygusal, erkeklerinse saldırganlığa eğilimli olduklarını ve 

fiziksel tepkiler verdiklerini göstermektedir. Canary ve Hausetoplumsal cinsiyetin ve 

dolayısıyla “cinsiyet rolü yönelimi” nin biyolojik cinsiyetten daha iyi bir yordayıcı olduğunu 

ortaya koymuĢlardır. Cinsiyet rolü yönelimi kavramı, kadınlarla erkekler arasındaki 

farklılıkları, kadınların ve erkeklerin biyolojik olarak birbirlerinden farklı oluĢlarına 

dayandıran yaklaĢıma tepki olarak ortaya atılmıĢtır (DemirtaĢ ve Dönmez, 2006: 182). 

Freud‟un Ödip kompleksi diye adlandırdığı dönemden itibaren kıskançlık duygusu 

hayatımıza sızmıĢ bir gizli cazibedir. Yeryüzündeki bütün erkek ve kız çocuklar ödip 

kompleksinin etkilerini duyarlar. Bu dönemde erkek çocuğun annesine, kız çocuğun da 

babasına, daha hayatların ilk yıllarından itibaren tutkun olduklarını, erkek çocuğun babasını, 

kız çocuğunda annesini bir rakip gibi gördüğünü söylüyordu (Özgü, 1994: 55, 56). 



72 

 

 

 

Bu konuya Freud pek çok kitabında yer vermiĢ, “Psikanaliz Üzerine” adlı kitabında 

küçük Hans üzerinden bu evre ile baĢlayan kıskançlık duygusunu dile getirmeyi amaçlamıĢtır. 

Acıların üstesinden aĢk ile gelmeye çalıĢan yazar, Ģu sözler ile de aslında hayatının 

merkezinde her ne olursa olsun aĢka yer verdiğini göstermektedir. 

Üzülmek, sevinmek, sinirlenmek ya da ĢaĢırmak neden, “daha sonra yaĢarım” diyerek 

ertelenemiyordu ki! Sonra aĢık olurum Ģimdi konumu araĢtırmalıyım. Daha sonra ağlarım, Ģimdi derse 

gitmeliyim. Yemeğimi yedikten sonra sinirlenirim. Bir duyguyu yaĢamaktan daha önemli 

sorumluluklar vardı yerine getirilmesi gereken ödevler… 

Duyguların depreĢmesi halinde bazı Ģeyler durdurulabilseydi. Ertelemek bir iĢgüzar eylemiydi. Ben de 

baĢarılı bir tembeldim. Her Ģeyde kaytarma yolları bulabilen ben, aĢka gelince hadiseyi ölüm kalım 

boyutu ekliyordum ve bir görevmiĢ gibi sarıldıkça sarılıyordum! (Tazeoğlu, 2014: 53). 

 

Son dönemlerde daha yoğun bir ivme kazanan tüketim, hayatımızın her alanını istila 

etmiĢtir. Kapitalizmin hükümdarlığı hayatımızdaki özel anlara hükmeden bir görev 

üstlenmiĢtir. Yazarımızın tüketime bakıĢ açısını öncelikle onun kaleminden çıkan düĢünceler 

Ģu Ģekildedir: 

Doğduğu günle diğer günler arasına fark koymayan, o günü de kalan üç yüz altmış dört gün 

gibi önemseyen (…) (Tazeoğlu, 2014: 98) cümlesinden de anlaĢılacağı üzere, aslında 

hayatının her anı gibi bir andır onun için doğum günü, sevgililer günü gibi piyasaların önem 

verdiği günler… 

Bu günler, geceler sadece tüketim içindir. Birilerinin kesesini daha iyi doldurmak için 

uydurduğu Ģeyler. Doğduğum güne, doğumuma değil bana verdiğin değeri göstermelisin, ki 

benim yanımda olarak bunu zaten yapıyorsun. Hediyeler, sözler, üzgünüm ama ucuz 

süslemeler. Aramızda varlığı olmamalı bu kapitalist zihniyetin fikirsizliği (Tazeoğlu, 2014: 

99). 

Medya farklı bir kitle oluĢturmaktadır. Hayatımızın merkezinde yer alan sosyal ağlar, 

onların bize sunduğu imkanlar sınırsızdır. Her an her yerde bu imkanlardan olabildiğince 

yararlanırız. Buna “boĢ zaman” da dahildir. Popüler kültürün teĢviği ve dayatması sonucu 

aslında ihtiyaç duyulmayan durumlarda dahi toplumu takip etmek adına gereksiz harcamalar 

bizim olmazsa olmazlarımız arasına girebilir. Son dönemlerde gerçekleĢtirilen “babyshower” 

partileri gibi…Doğum günleri daha masum olsa da, sevgililer günü ve yılbaĢında ne kadar 

direnirsek direnelim soluduğumuz hava tüketmemiz için o kadar teĢvik edicidir ki; adeta 

bizim afyonumuzdur. GösteriĢli ile donatılan beyin bir yerden sonra istemsizce harcamalar 

içerisinde bulur kendisini. Ġkili iliĢkilerde bu özel günler tüketim olarak görülse de karĢı taraf 
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(genelde kadınlar), bir bekleyiĢ içerisine girebilirler. Kitapta olan ise Kayra‟nın Akın Polat‟ın 

doğum gününü kutlamaya olan hevesi ve aldığı tepki karĢısında yaĢadığı hayal kırıklığıdır.  

Aydoğan‟a göre; Günümüz Türkiye‟sinde tüketim mallarının çeĢitliliği ve bolluğu, 

tüketicilere sağlanan taksitlendirme ve kredilendirme imkânları, radyo ve televizyon 

yayınlarının yaygınlaĢması, reklam Ģirketlerinin sayısının ve sağladıkları hizmetlerin artması 

ve iletiĢim teknolojilerinin geliĢmesi ile birlikte tüketim kültürü gittikçe yaygınlaĢmaktadır. 

Oskay‟a göre; kitlelere tüketimin zevk ve mutluluk olduğu inancının benimsetilmesi, tüketim 

eyleminin bireyi toplumsal gerçeklerden soyutlayan karakteristiğinin giderek kapitalist açıdan 

keĢfedilmesine ve bu yönde artan ticari bir ilginin de örgütlenmesine zemin hazırlamıĢtır. Bu 

konuda Özbek‟in ifadesi ise; Bireyin toplumsal konum ve çıkarlarını algılamasını engelleyen 

bu “yanlıĢ ihtiyaçlar” ve “yanlıĢ bilinçlilik” hali, daha sonraki yıllarda Frankfurt Okulunun 

“güdüp yönetme” kuramının kaynağını teĢkil eden temel kavramlar olarak karĢımıza çıkmıĢ 

ve sosyal bilim çevrelerinde uzun yıllar tartıĢma gündemini meĢgul etmiĢtir (ġahin, 2005: 

160). 

Her Ģey gibi mutluluk imgesi de konservativ bir biçimde modern toplum insanının 

önüne sunulmuĢtur. Tinsel bir kavram olan “mutluluk” tüketim kültüründe maddi bir değere 

bürünmüĢtür: bir eve, bir arabaya, ikinci televizyona kürk mantoya… Sonu gelmeyen istekler, 

beklentiler, ĢartlanmıĢlıklar ile örülmüĢ yaĢantılar, her gün yeniden üretilen tatminsizlik 

duygusuyla körüklenir. Maddi temelli mutluluk imgesi hem tatminsizliğe hem de reel hayatın 

yapay algılanıĢına götürür yığınları (Yazıcı Emir, 2003: 157). 

Kapitalist tüketim anlayıĢı tüm yaĢamı kuĢatınca yaĢam artık daha da maddileĢmeye 

baĢlamıĢtır. Ancak insanoğlu yalnızca etten kemikten ibaret bir varlık değildir. Bu yüzden 

manevi ve ruhsal ihtiyaçlara da sahip olan insanoğlu her Ģeyin maddileĢtiği bir dünyada 

kendini Berger‟in deyimiyle “evsiz ve yurtsuz” hissetmekte, içine girdiği bu tüketim 

girdabından çıkmanın yollarını aramaktadır. Ġnsanoğlunun bu mutsuzluğunu fark eden 

kapitalist anlayıĢ, kendileri için olumsuz olan bu durumu kendi lehine çevirmek için tüketime 

“büyülü” ve “eğlenceli” bir kılıf bulmanın yollarını aramıĢlardır. Mademki insanoğlu 

geleneksel toplumlardaki sihirli ve büyülü dünyanın özlemini çekmektedir. O halde dünya, 

yeni tüketim araçları/ tüketim katedraller vasıtasıyla, “yeniden büyülenmelidir” (Demir, 2011: 

166). 

Bu büyünün etkisine kapılan genelde gençler olmuĢtur. Salgın hastalık gibi nesilden 

nesile aktarılmaktadır. Her an her Ģeyin modası değiĢmekte, anlık değiĢimlere ayak 

uydurmakta gençlere düĢmektedir. Bunun bir panzehiri henüz keĢfedilememiĢtir. 
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KüreselleĢme vasıtasıyla tüketim, bütün ülkelerde benzer hayattarzları 

oluĢturmaktadır. Küresel tüketim markaları, dünyanın her yerinde taklit de olsa bir statü aracı 

olarak kullanılmaktadır. Bireyler, toplumda kabul edilebilmek, iyi giyindiklerini kanıtlamak, 

modaya uymak, günümüzün yaygın söylemiyle “trendi yakalamak” için sürekli tüketime 

yönelmektedir (Bayhan, 2011: 222). 

Babalar kızlarının ilk aĢkıdır. Kayra da sevdiği adamın bazı hareketlerinden babalık 

sevgisini hissetmiĢtir. Demir babayı Ģu Ģekilde anlatmıĢtır: Baba bir metafordur. Tanrı’nın 

yaratıcılık güçlerinin küçük, dünyevi, sınırlı ve sonlu bir damlasının Adem’e bahşettiği andan 

beri yaşlanmayan bir metafor. Tanrı babadır ve baba da Tanrı’nın bu dünyadaki 

gölgesi(Zeybekoğlu, 2013: 63). 

Baba, bir diĢi ile bir erkekten türeyen insanoğlunun biyolojik ve genetik anlamda 

hayat bulmasını sağlayan erkek kiĢidir. Aynı zamanda baba, dünyaya gelmesine vesile olduğu 

canlının psikolojik, sosyolojik ve kültürel anlamda, manevi dünyasını Ģekillendiren, kimlik ve 

kiĢilik kazanmasında etkili olan önemli bir varlıktır. Türk dilinde baba/ata kelimesi ve babalık 

kavramı biyolojik anlamının dıĢında çeĢitli mecazi anlamlar da kazanmıĢtır. Örneğin, bir ülke 

ya da topluluğa yararlı olmuĢ kimselere; anlayıĢlı iyi huylu erkeklere; koruyucu “babalık” 

duyguları ile dolu kimselere, bazı tarikatlardaki tekke büyüklerine; yaĢlı, ağırbaĢlı, iyi yürekli 

olgun adamlara da baba denilmektedir. Bütün bu özellikler, babalık kavramının, temel kavram 

alanı itibarıyla “çocuğun oluĢmasında etken olan erkek; çocuğu olan erkek ve güç, koruma, 

sorumluluk alma, hizmet, olgunluk” anlamlarına geldiğini göstermektedir (Buran, 2002: 50). 

Russell‟a göre; babalığın fizyolojik gerçeğinin kavranması babalık duygusuna yepyeni 

bir unsur ekleyerek hemen her yerde ataerkil toplumların doğmasına yol açmıĢtır. Babanın, 

Ġncil‟de belirtildiği gibi, çocuğun kendi “tohumu” olduğunu kavramasıyla birlikte ona karĢı 

olan duygusunu iki etken güçlendirmiĢtir: iktidar tutkusu ve dölün devamı. Erkek, döllerinin 

baĢarısını kendi baĢarısı olarak duymakta ve onların yaĢamını kendi yaĢamının devamı olarak 

görmektedir. Babalığın ortaya çıkması insan toplumunu anaerkil evreden daha rekabetçi, 

enerjik, dinamik ve çalıĢkan hale getirmiĢtir. Bir ölçüde varsayıma dayanan bu etkinin dıĢında 

eĢin (kadının) namusu üzerinde durmak için artık yeni ve çok önemli bir neden vardır. 

Babalığın ortaya çıkması, kadınların namuslarının korunması adına baskı altına girmelerine 

yol açmıĢtır (Zeybekoğlu, 2013: 302). 

Sayın‟ın aktarımıyla; Parsons‟a göre, babanın ve annenin rollerinin ayırt edilmesi 

gerekir. Toplumla bağ kurma gibi araçsal rol babaya düĢerken, kadına yani anneye aile 

içerisinde daha çok anlamsal rol düĢer. Babanın araçsal rolü, her Ģeyden önce ailenin 
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statüsünü de belirleyen, mesleğidir ve ailenin maddi gereksinimlerini karĢılamaktır 

(Durugönül vd., 2011: 26). 

Kayra‟nın babası ile çok fazla vakit geçiremediği sonucunu çıkarabiliriz; buna rağmen 

Akın ile olan iliĢkisinde baba figürünü ona anımsatması gözlemlenmektedir. Bu duygu 

içgüdülere bağlanabilir.. Var olan babalık kavramı toplumda ona empoze edilen düĢünce ile 

hayatında var olmasa dahi yaĢamının bir kısmında var olagelmiĢ bir kavramdır. 

Akın’a baktıkça babamı görüyordum. Bana gösterdiği yakınlık, karşılıksız sevgi babamla 

eşdeğerdi (Tazeoğlu, 2014: 129). 

Anlatıcı 1. Tekil Ģahıstır. Duygu yoğunluğukitabın tamamında mevcut olsa da özellikle bazı 

kısımlar Ģiirler ve yazılar ile pekiĢtirilmiĢtir.  

Defterimin sayfaları karalandıkça, azaldıkça beyaz sayfalar, yaram geçmese de resmedilmiş 

oluyordu. Okuyarak okşuyordum yaralarımı (Tazeoğlu, 2014: 174). 

Diğer kitaplarında olduğu gibi bu kitabında da kent olgusuna atıflarda bulunmuĢ, 

gitme eyleminin acısını kentlere yüklemiĢtir. Kent temasını Ģiirlerinden eksik etmeyen yazar, 

duygu geçiĢlerinde de pekiĢtirici bir güç olarak kentleri görmüĢtür. 

Tazeoğlu kitaplarında kente çok fazla anlam yüklemiĢtir. Kenti kimi zaman aĢıkları 

kavuĢturan bir aracı, kimi zamanda onları ayıran bir kara çalı olarak betimlemelerde 

bulunmuĢtur.  Toplumda da kente çok fazla anlam atfedilir. Kentler yaĢayan varlıklardır. 

Toplumda var olan insanlar kente bağlıdır lakin yazarlar daha çok bağımlıdır. Kentlerin de bir 

dili vardır ve barındırdığı anlamlar, insanların dilini yansıtır. O kente mensup olan insanlar 

belli özellikleri simgeler. 

Kent hiçbir zaman tek baĢına değildir. Bir bölgenin parçasıdır, yönetsel olarak baĢka 

kentlere, yörelere bağlıdır. Bu nedenle de daha büyük ulusal hatta küresel bütünlerin bir 

parçasıdır. Bu durum kentin insan üzerindeki egemenliğini açıklar. BaĢka biçimde dile 

getirirsek, kent; her düzeyde aĢırı uzmanlaĢmıĢ  çalıĢma hayatıyla, karmaĢık iliĢkiler bütünü 

olan toplumsal kümeler yaratır ve bu kümeler insanın özne konumunun gereksinimlerinden 

büyük ölçüde bağımsız iĢler (Altan, 2008: 7). 

Kızılı silindi Ġstanbul‟un… bir öfkeyle batıĢı ve çattı gitti güneĢ… Her yanı karaya yeni bir ton! Göremiyorum, 

Ġstanbul‟un suretine sinmiĢ düĢlerimi! DüĢtüler mi bir bir? Oysa düĢtüler sadece! Çocukça, serserice… Dokundu 

bazı yüreklere, içine dert oldu bazı sıfatsız isimsizlerin… AĢk, bırak kelimelerimi, bırak da güneĢin ardından bir 

de ben çatayım Ġstanbul‟uma!(Tazeoğlu, 2014: 302). 

… 

Özlüyorum, tamamı özlem aşkımın en yanık ayinlerinde. İstanbul kuma, İstanbul delil, 

İstanbul naçar… (Tazeoğlu, 2014: 304). 

… 
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4.2.2 Bukre 

Hayat verilmemiş bir sözü tutmaktır. Kimi yazar kimi yaşar. Yani demem o ki; öyle bir 

söz yazarsın ki bütün bir hayatı anlatır, öyle bir hayatı yaşarsın ki bütün sözler anlamsız kalır 

(Tazeoğlu, 2013: 9). 

Ġmza günlerinde en çok imzalatılan kitaplardan biri olan Bukre son dönemde yeni 

doğan kız çocuklarına en çok verilen isimlerden biridir. Bu kitapta anlatılan Cem karakteri 

Gökhan Türkmen‟in hayatından bazı kesitleri anlatır. 

Eserin Edebi Haritası: 

 Olay Örgüsü; 

Bukre ve Selim çocukluk arkadaĢıdırlar. Dostlukları fedakarlık üzerine kurulmuĢtur. 

Selim Bukre‟nin yaralarına bir yenisini ekleyen son kalp kırıklığını gidermek adına onu 

kampa götürür. Bu kamp, Bukre‟nin kalbinin bir kez daha yaralara açılmasına sebep olan gezi 

olmuĢtur. Cem‟i tanımıĢtır burada… Güzel ve rüya gibi bir aĢkın baĢlangıcı aldatma ile son 

bulmuĢtur. Bu kitapta aynı zamanda Selim‟in kardeĢinin otizim ile mücadelesi, Bukre ile olan 

yakınlığı, Bukre‟nin arkadaĢı Rüya‟nın yaptığı hatalar sonucu dinin onun hayatını 

değiĢtirmesi gibi pek çok konuya değinilmiĢtir. Kitap 15 yıl sonrasında Selim ve Bukre‟nin 

evlenip 2 çocukları ile mutlu olduklarının kaleme alınması ile son bulmuĢtur. 

 Anlatıcı Tipi; 

1.Tekil Ģahıs kullanılarak kahraman bakıĢ açısına göre yazılan kitabımızda, yazar 

duyup, hissedip, yaĢadıklarını anlatır. Zaten kahraman bakıĢ açısında genellikle otobiyografik 

karakterler anlatılmaktadır. 

 İsim Analizi; 

Bukre isminin anlamı “sabaha karĢı, gecenin sabaha en yakın olan zamanı” (s.49) 

demektir.  Yani biz ertesi gün olarak da anlamlandırabiliriz. 

 Zaman ve Mekan; 

Sosyal medyanın aktif kullanıldığı bir dönemde yazılan ve günümüze ayna tutan bu 

dönemde, iliĢkilerin sosyal medyaya yansıması beklenmektedir. Bukre ve Cem ilk olarak 

Facebook‟tan yazıĢmaya baĢlamaları ve iliĢki durumunu bu araç vasıtası ile öğrenmeye 

çalıĢması, hayatımızın bu sosyal ağlara yansıtıldığının bir belirtisi olmaktadır. Mekan ise 

Ġstanbul‟dur ancak Bukre‟nin okulu kazanmasının ardından Ġzmir kentinden de bahsedilir. 

Eserin Nesnel Haritası: 

Gerçek yaĢamdan izler taĢıyan bu kitapta, edebi ve nesnel harita bir uyum 

içerisindedir. Günlük hayatta karĢılaĢılabilecek insanlar, zaman-mekan uyumu, kiĢilerin 
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gerçek hayattan kitaba yansımaları gibi pek çok konuda kitap gerçek hayata uyum 

sağlamaktadır. 

Bukre aĢk acıları ile oradan oraya savrulurken, Selim her daim onun yanında olarak akıl 

hocalığını yapmıĢtır.  

Eğer geçmiĢteki acılarımın karĢılığı karĢımdaki insanda sonlanmıyorsa, o kiĢi benim 

mutluluğumun da baĢlangıcı olamaz. Hayatıma girecek insanın beni sadece mutlu etmesi 

yetmez, geçmiĢimdeki acıları da bana unutturması gerekir (Tazeoğlu, 2013: 32). 

… 

Bukre‟nin aĢka yüklediği anlam çok fazla olsa da aslında herkesin isteyebileceği bir 

Ģeyi istiyordur. Buna en mantıklı yanıt yine yol arkadaĢı Selim‟den gelir.  

Sen senin gibi seven birini istiyorsun kuĢum. Ama kimse aynı sevmez, sevemez. Sen senin gibi seven 

birini bulduğunda gerçekten mutlu olabileceğini mi sanıyorsun? Hani o birbiri için yaratılmıĢ insanlar 

deyimi vardır ya… Hatta öyle birini bulduğunda mucizeler falan olacağı sanılır ya… Ben inanmam böyle 

Ģeylere. Birbiri için yaratılmıĢ insanların birbirlerini bulmuĢ olmasının nasıl bir mucizevi yanı olabilir ki? 

Olması gereken olmuĢtur sadece. Bence asıl mucize birbiri için yaratılmıĢ insanların birbirine 

dönüĢebilmesidir…(Tazeoğlu, 2013:  32, 33). 

 

Bu cümlelerden hareketle evlilik, evlilikte uyum, eĢ seçimi gibi konulara sosyolojik 

olarak bakıp, esere göre analiz edilmeye çalıĢılacaktır. 

Aile yeni üyeleri, çocuklara toplumun değer ve normlarını öğreterek onların 

sosyalizasyonuna yardım eder. Çocuğu toplumda onu bekleyen rol ve sorumluluklarını 

öğreterek geleceğe hazırlar. Yani aile sosyalizasyon sürecinin ilk basamağını oluĢturur (Adak, 

2005: 52). 

Her kültürde olan ve çoğu insanın içinde yer almak istediği düĢünülen bir kurum olarak 

evlilikte; mutluluğun doğru eĢ seçimiyle ilgili olduğu sıklıkla belirtilmektedir. Mutlu 

evlilikler eĢlerin birbirlerinin ihtiyaçlarını karĢılama yeteneğiyle bağlantılıdır (Akkaya, 2012: 

147). 

Evlilik üzerine incelemeler yapan F.Müler Lyer, insanların 3 önemli dürtüden dolayı 

evliliğe sürüklendiklerini belirtmektedir. Bunlar; ekonomik ihtiyaçlar, çocuk arzusu ve 

sevgidir (Zeybekoğlu, 2012: 42). 

Kahraman Tazeoğlu kitaplarında iliĢkinin evlilik sonuçlanmasında en etkili faktör “sevgi” 

olmuĢtur. Kitaplarında sevgi çok yoğun, aĢk son derece fırtınalıdır. Evlilikte aile faktörüne ve 

geleneksel aile yapısına da yer vermektedir.  

Spanier‟a göre; Evlilikte uyum, farklı kiĢiliğe sahip eĢlerin günlük yaĢamın değiĢen 

koĢullarına uymaları, yaĢadıkları anlaĢmazlıkları uzlaĢma içinde çözmeleri, birbirleriyle iyi 
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iletiĢim içinde olup mutlu olmak ve ortak hedeflere ulaĢmak için birbirlerini tamamlamaları 

Ģeklinde tanımlanmaktadır ( Özer ve Cihan- Güngör, 2012: 11). 

Aile bir bütündür ve evlilik ailenin temellerinin oluĢmasında önemli bir rol oynamaktadır. 

Özellikle sanayileĢme ve endüstrileĢme olgusu evliliğin yapısını değiĢtirmiĢ olup bu değiĢim 

değiĢen toplumda yaĢamı sürdürmek ve uyum sağlamak açısından evliliğin yapısının 

anlaĢılmasının ve iyi bir Ģekilde değerlendirilmesinin önemini arttırmaktadır. Broderick ve 

O‟Leary‟ın görüĢlerince; biliĢsel benzerliklerin beraberinde evlilik uyumunun da arttığı 

araĢtırmalar tarafından desteklenmektedir. Benzer Ģekilde etrafını algılayan ve düĢüncelerini 

organize eden eĢlerin doyumlarının daha fazla olduğu bulunmuĢtur. O‟Grady ve Tucker‟ e 

göre; Evlilik uyumu, evliliğe iliĢkin memnuniyettir. Evlilik uyumu, evlilikte mutluluğun 

artması ve çatıĢmanın azalmasıyla gelmektedir (Yalçın, 2014: 251). 

En baĢarılı ve mutlu ailelerde bile zaman zaman çatıĢmalar yaĢanabilir. Her evlilik 

iliĢkisinde çatıĢma, tartıĢma ve ardından çözüm bulma süreci, iliĢkinin doğasında yer alır ve 

sürekli tekrarlanır. Çiftin evlilik iliĢkisinin yolunda gitmesini sağlayan faktör ise evliliklerinde 

tartıĢma ve çatıĢma yaĢamıyor olmaları değil, yaĢadıkları tartıĢmaları tatlıya bağlayabilmeleri 

ve çatıĢmalarını çözebilecek beceriye sahip olmalarıdır. Aksi takdirde aile içerisinde sürekli 

tartıĢmaların ve çözülemeyen çatıĢmaların var olması, ailenin stres seviyesini yükseltir, aile ve 

evlilik fonksiyonlarında bozulmalara yol açar. ÇatıĢmalı bir evlilik hayatı, depresyon, 

anksiyete bozuklukları, madde kullanımı, cinsel problemler, çeĢitli fiziksel rahatsızlıklar 

(kalp, tansiyon, mide rahatsızlıkları, cilt bozuklukları vb.) gibi pek çok sorunun sebebi 

olabileceği gibi, çocuklarda ve ergenlerde davranıĢ problemleri de oluĢturabilir. Evlilik 

iliĢkilerinde sürekli çatıĢma yaĢayan ve çatıĢmaları genellikle hayal kırıklıkları, incinme ve 

küskünlükle sonuçlanan çiftler zamanla evliliklerinden aldıkları doyumu yitirirler (Canel, 

2012: 56). 

Durkheim‟in intihar kitabında Ģu Ģekilde geçmektedir; Kadın evlendiğinde bu birleĢmeden 

erkeğe göre daha çok yaralanır; ama evliliği bıraktığında da, zorunlu olarak ondan daha çok 

kayıplara uğramaktadır‟ (Durkheim, 2002: 211). 

Bukre Cem‟in onu aldatması ile büyük bir yıkıma uğramıĢtır. En yakın arkadaĢı ile 

aldatılması aldatılmaların en insafsızı en acısı olarak kitapta betimlenmiĢtir. Sayfalarca bu 

durum ile ilgili mektuplara ve sitemlere rastlanmaktadır. Bukre‟nin aldatılması üzerine 

Cem‟in piĢmanlıkları bu satırlarda yer almaktadır. 

Bukre kitapta erkeğin aĢka bakıĢını ve onların aĢka yönelik olan düĢüncelerini Cem ile 

konuĢmasında Ģu Ģekilde dile getirir: 
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“-Erkekler bazı duyguları anlamadan yaĢar Cem. Bir anlık hevese kapılır, sonra onu hayatı boyunca 

uzatabileceğini sanır. Oysaki erkeklerin hamurunda bu yoktur. BaĢka bir Ģeydir onların yaptığı.  

-Nedir Bukre bizim yaptığımız? 

-Erkekler emekleyerek sever, koĢarak terk eder. Sizin gözünüz hep aç bence. Ama siz de haklısınız tabi… 

Göz mide mi ki doysun değil mi?”( Tazeoğlu, 2013: 78). 

 

Eserde evlilik, aldatma, kıskançlık ve aĢk etkenlerinin yanı sıra din olgusu da insan 

yaĢantısını derinden etkileyen bir olgu olarak karĢımıza çıkar. Bukre‟nin yakın arkadaĢı aynı 

zamanda aldattığı arkadaĢı Rüya Bukre‟nin karĢısına çok farklı bir Ģekilde çıkar. 

KarĢılaĢmaları da Eyüp Sultan Camisinin avlusunda gerçekleĢmiĢtir. Hayatımızda din nasıl 

bir yerdedir? Bizi nasıl Ģekillendirir? Hareketlerimizi kısıtlar mı yoksa doğruyu bulmamıza 

yardımcı mı olur? Bu konuyla ilgili pek çok soru sorulabilir.  

Kaya‟ya göre; dinler geliĢtirdikleri ekonomik ve sosyal ahlak prensipleri aracılığıyla 

direkt ya da dolaylı olarak ekonomik ve sosyal iliĢkileri Ģekillendirerek adeta hayatı tekeline 

alma gayesini taĢımaktadır (Düzce, 2008: 29). 

KöktaĢ‟a göre; din sosyolojisi literatüründe din, genelde „substansiyel‟ (asli) ve 

„fonksiyonel‟ olmak üzere ikili bir tasnifle ele alınmaktadır. Asli tariflerinde, dinin sahip 

olduğu kutsal, aĢkın, ilahi ve tabiatüstü gibi özellikleri ön plana çıkarılırken; fonksiyonel 

tariflerinde ise, fert ve cemiyet hayatında icra ettiği fonksiyonlardan hareket edilir.Dinin asli 

tarifi yerine, onu cemiyet içerisindeki bütünleĢtirici fonksiyonundan hareketle ele alan yapısal 

fonksiyonalistler, din meselesini sosyal bütünleĢme, sosyal çatıĢma ve sosyal değiĢmeye tesiri 

açısından ele almıĢlardır. Bu anlayıĢtaki din düĢüncesi, din ve değe sistemi ile din ve cemiyet 

olaylarının manâlandırılması üzerine kurulmuĢtur (Keskin, 2004: 10). 

Geleneksel bir aile anlayıĢını benimseyen Tazeoğlu, din olgusuna kitaplarında yer vermiĢ 

ve toplumu nasıl etkisi altına aldığını satır aralarında hissettirmiĢtir. Ne sadece toplumu din 

değiĢtirebilir ne de din toplumu. Ġkisi de etkileĢim içindedir. Din ve toplum arasında 

fonksiyonel bir iliĢki vardır. Mesela kitapta Rüya karakteri BüĢra‟ya dönüĢmüĢ ve arınmıĢtır. 

Din, toplumları etkilemekte, yönlendirmekte, toplumların değiĢim süreçlerinde görece 

olumlu veya olumsuz roller oynamakta, toplumsal Ģartlar içinde değiĢen ve değiĢtiren bir güç 

olarak varolmaktadır (OkumuĢ, 2009: 324). 

Bilgeseven‟e göre din; aĢkın bir varlığa bağlanma ve bu inancın gerektirdiği düĢünce ve 

uygulamaların bütünü Ģeklinde ifade edilen din, bir inanç, ibadet ve ahlak sistemidir. Ancak, 

bir inancın sosyal geçerliliği ya da sosyal bağlayıcılığı varsa, o inancın sosyolojik din 

olduğunu söyleyebiliriz. Sosyolojide din, fert ve cemiyetle olan münasebeti bakımından, 

psikolojik ve sosyolojik bir olgu olarak karĢımıza çıkmaktadır. Tek inanca inanmak, inancın 
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bir sistem olarak idrakinden doğan psikolojik tatmin sağladığından ferdi alâkadar eden 

psikolojik bir yöne; sosyal bütünleĢmeyi temin ederek cemiyeti alâkadar ettiği için de 

sosyolojik bir yöne sahiptir (Keskin, 2004:9). 

Kottak‟a göre; dinin bir iĢlevini açıklamak, diğeri de insanların amaçlarını 

gerçekleĢtirmesine yardımcı olmaktır. Bunun yanı sıra, duygusal iĢlevleri de vardır. Durkheim 

ise sosyal hayatın ancak değerler paylaĢılır ve toplum tutarlı bir bütünlük içerisinde 

bütünleĢirse var olabileceğine inanmıĢtır (Güçlü, 2015: 202, 203). 

Duygusal iĢlevleri ve hayatımızda var olan boĢlukları doldurmada dinin yeri büyüktür. 

Bukre , Eyüpsultan Camii‟ne gitmek ve dua etmek istediğini söyledi: “Artık iyileĢiyorum sanki Selim. Dua 

için gidelim” dedi. “Seve seve…” diye karĢılık verdi Selim. Caminin avlusunu dolaĢtılar önce. Türbede dua 

ettiler. Oranın manevi havasını kalplerinde hissediyorlardı. Selim namaz kılmak istediğini söyleyip içeri 

girdi. Bukre onu dıĢarda bekliyordu. Orayı ziyarete gelen insanların yüzündeki huzur seyrediyordu. Caminin 

etrafı çok kalabalıktı. Adeta insan seliydi. (…) Üzerinden siyah pardösüsü ve baĢında siyah eĢarbıyla genç 

bir kızın kendisine doğru yaklaĢtığını gördü. Genç kız Bukre‟nin yanına kadar gelmiĢ ve onunla birlikte 

suları izlemeye baĢlamıĢtı. Aradan çok geçmeden selam verdi. 

-Selamünaleyküm. 

-Aleykümselam. Bukre bu yüzü çok iyi tanıyordu. Bukre hayretler içindeydi. KarĢısındaki kiĢiyi tanıdı. 

Rüya‟ydı. Rüya, ona gülümsemekle ağlamak arasında kalan gözlerle bakıyordu. Eski halinden eser yoktu. 

Yüzünde nur vardı sanki.  

-Rüya “Evet ben…” dedi. “DeğiĢtim. Rabbim‟in yolundayım. Yıllar önce bana attığın tokat , aslında 

ruhumdaki pasları yerinden oynatan bir tokattı Bukre. O tokat beni bugünkü ben yaptı. Ġster bir tokat at , 

istersen anlatmama müsaade et . Öncelikle senin hayatını mahvettiğim için, sana yaptığım her Ģey için 

senden helallik istiyorum. Ne zamandır bunu yapacaktım ama sana ulaĢamadım. Biraz da korkuyordum. 

Ama her iĢte bir hayır vardır. Bak Rabbim seni burada çıkardı karĢıma. Eyüp Sultan Hazretlerinin yüzü suyu 

hürmetine hakkını helal eder misin?”(Tazeoğlu, 2013: 157, 158). 

 

“Her din belli sosyal Ģartlarda ortaya çıkar ve belli sosyal zümreler tarafından yaĢatılır” 

diyen Wach, modern büyük kentlerde görülen dini zayıflığı ve buna karĢılık, kırsal alandaki 

canlılığı toplumun din üzerindeki etkisine örnek gösterir (GüneĢ, 2014, 161). 

Bu kitapta aĢka kutsal bir anlam yükleme söz konusudur. Bukre ve Selim orta halli 

ailelerden gelmektedir. Lakin Rüya daha üst bir kesimden gelir. Cem ise baĢlarda “ekmeğini 

taĢtan çıkaran” bir genç olarak bahsedilse de ünlü olmasının ardından hareketleri baĢlarda 

değiĢmese dahi, Rüya‟nın etkisi ile bambaĢka bir sıfata bürünmüĢtür. Kitapta Selim‟in 

ağabeyinin otistik oluĢuna değinmesi ve onun dıĢlanılmaması yazarın kitaplarında her sosyal 

kesimden insana yer verildiğinin göstergesidir. Yazar karakterler arasında ayrım yapmadan 

eĢitlikçi bir tutumda yazmıĢtır. Hatta otistik olan karakteri toplumdan soyutlanan olarak değil, 
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aktif bir birey olarak tasvir etmiĢ, Bukre‟nin zor zamanında onun da desteğini aldığını 

belirtmiĢtir. 

4.2.3Vazgeçtim 

“İnsan sebepsiz yere terk eder mi sevdiğini?” (Kapak Yazısı). 

Diğer eserlerinden farklı olarak bu kitapta olay örgüsü fazla, betimlemeler daha azdır. 

YeĢilçam filmlerini andıran bu kitap, umuttan medet uman bir aĢk öyküsüdür. 

Eserin Edebi Haritası: 

 Olay Örgüsü; 

Yufka yürekli, zengin iĢ adamı Arif Bey‟in oğlu ile, Arif Bey‟in güvenini kazanarak onun 

yanında çalıĢmaya baĢlayan Hayrettin Bey‟in kızı Feza‟nın arasında geliĢen aĢk öyküsünün 

anlatıldığı bu kitapta, fedakarlık, umut ve aĢk çok yoğun bir Ģekilde okuyucuya yansıtılmıĢtır. 

Okuyucuya ilk bakıĢta Hulusi Kentmen ve Münir Özkul filmlerinde rastlanan türden bir giriĢ 

ile kitaba baĢlanmıĢtır. Mehmet yurtdıĢında babasının iĢini devam ettirirken babasının ani 

ölümü ile Ġstanbul‟a gelmek durumunda kalır. Feza bu sürede Odtü Bilgisayar ve Teknoloji 

Bölümünü okumaktaydı. Arif Bey‟in vefatı ile hem Mehmet kendisini artık yetim, hem annesi 

kendisini yalnız hissediyordu. Bu nedenle eĢinin yadigarı oğlunu yanında görmek istedi. 

Oğlunun yanında kalmasını ve saatine kavuĢmasını bir an önce istiyordu. Arif Bey‟in oğluna 

ise nasihati Ģu Ģekildeydi: 

“ Kimsenin günahına girme. Allah’tan her zaman hayırlı bir kısmet niyaz et. Hayırlın 

değilsen kılını kıpırdatma ama hayırlımsa onun için kendinden bile vazgeç”(Tazeoğlu, 2015: 

21). 

Arif Bey‟in ölümü, Mehmet‟in Feza‟ya karĢı farklı duygular hissetmesi, Feza‟nın 

Ankara‟da süren iliĢkisi Mehmet‟in bunu öğrenmesi ile yıkıma uğrayarak Almanya‟ya geri 

dönmesi ekseninde kitap ilerlemiĢtir. Koray ve Feza arasındaki aĢk ise Ankara‟da 

üniversitenin 2.ci yılında baĢlamıĢtır. Evlilik aĢamasına kadar gelen çiftin mutluluk hayalleri 

de yanlıĢ teĢhis edilen bir hastalık sonucu, Koray‟ın da ihmalkarlığı ile son bulmuĢtur. Kader 

Mehmet ve Feza‟yı bir araya getirmiĢtir. 

 Anlatıcı Tipi; 

Kahraman anlatıcı bakıĢ açısı ile yazılmıĢtır. Lakin anlatıcılar çeĢitlilik göstermiĢtir. Kimi 

zaman Feza‟nın kimi zaman Mehmet‟in dili kullanılarak kaleme alınmıĢ bu eserde, 1.tekil 

Ģahıs kullanılmaktadır. 
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 Ġsim Analizi; 

Farklı isimlere kitabında yer veren Kahraman Tazeoğlu bu sefer Feza ismi ile kitaba 

farklı bir hava katmıĢtır.  Feza‟nın anlamı ucu bucağı olmayan boĢluk,dünyanın sonsuz olan 

geniĢliği ve sema(gökyüzü) demektir (http://www.ismininanlami.com.tr/feza/.). 

Diğer karakterlerin isimleri ise daha gelenekseldir. Mehmet,  Mehmet‟in babası Arif, 

annesi Meryem gibi…Mehmet‟in asıl adı aslında Mehmet Ali‟dir. Feza‟nın ona hitap Ģekli 

ise, halk arasında yaygın bir Ģekilde kullanılan “Mali” ismidir.Koray isminin anlamı ise; 

ateĢli, canlı, hareketli kimse.Ġyice kor rengine gelen ay anlamlarına gelen bu isim modern 

isimler arasında tercih edilir (http://ismininanlamine.com/koray-isminin-anlami-ne-1126/). 

 Zaman ve Mekan;  

Mehmet‟in Almanya‟dan Ġstanbul‟a gelmesi hayatı için bir dönüm noktasıdır. Feza 

ise Odtü‟yü bitirmesinin ardından Ankara‟dan ailesinin yaĢadığı yere, Ġstanbul‟a geri döner. 

Koray ise aĢkı uğruna okuyup para kazandığı Ģehir Ankara‟yı bırakıp Ġstanbul‟a taĢınır. Bu 

kısımdan sonra olaylar Ġstanbul‟da geçmektedir.  

Mehmet‟in ailesinin yaĢadığı semt Ģu Ģekilde verilmiĢtir: 

“Kadıköy’ün Fenerbahçe semtinde, Gülizar Sokakta oturuyorlardı. Kimseyi rahatsız etmeden 

sakin ve huzurlu bir hayat sürüyorlardı”(Tazeoğlu, 2015: 9) 

Ġlk sayfalarda hangi yılda oldukları belirtilmese de sayfa 15‟den itibaren 2013 yılının 

Mayıs ayından itibaren hikayenin devam ettiğini söyleyebiliriz.  

Eserin Nesnel Haritası: 

Gerçek hayatta kitapta karakterler birebir uyuĢuyor diyemesek bile, ailelerin evlilik 

kurumundan yana olan tutumlarının benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz. Tanıdık, bildik 

“helal süt emmiĢ” kız bulmak her erkek annesinin hayalidir. Geleneksel bir aile anlayıĢını 

benimseyen bu kitap çevremizle bir uyum gösterir. Dönemsel olarak bakacak olursak Koray 

ve Feza‟nın evliliğe adım atmalarında anlaĢmalı evlilik türü içerisinde değerlendirebiliriz. 

Mehmet ve Feza‟nın kitabın ilk sayfalarından beri olması istenen bir tutum ile çift olarak 

görülmek istenmesi ve bunun ifade edilmesi aslında kadere olan inancın göstergesi olarak 

belirtilebilir. 

Yediklerimizden giydiklerimize kadar bunu her an her yerde hissettiren bir tüketim 

çağında yaĢıyoruz. Diğer kitaplarında olduğu gibi yazar bunu çok fazla hoĢ karĢılamıyor. 

Mehmet ve Feza yemeğe çıktıklarında Mehmet Feza‟yı çok lüks bir yere götürür. Feza‟nın bu 

konu hakkındaki yorumu ise; “Mali adını bile telaffuz edemeyeceğim yemekler var bu listede. 

Ayrıca en ucuz yemek benim bursum kadar. Şöyle daha öğrenci işi bir yere gidemez miyiz?”  
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(Tazeoğlu, 2015:29). Sözleri aslında Feza‟nın kendinden ödün vermediğinin, yeni 

çağın kiĢiliğini bozmadığının bir göstergesidir. Çünkü tüketim insanların yaĢam alıĢkanlarını 

değiĢtirir. Kim olduğu ve kim olmak istediği arasındaki köprüdür. Tüketimi niteleyen Ģeyler 

insanların artık kimlik oluĢturmada kendilerini ispatlamaya çalıĢıp toplum ile arasında bağ 

kurmasını sağlayan bir misyonu üstlenmektedir.  Tüketici olan biz insanlar tüketmedikçe 

toplum ile aramızda bir uyumun olamayacağını ve dıĢlanacağımızı düĢünürüz. Artık 

tükettiğimiz Ģeyler bizim aidiyet duygumuzu oluĢturmada bir lider olarak gösterilmekte ve 

toplum tarafından da benimsenmektedir. 

Sceats‟ın düĢüncesine göre; Yeme, biyolojik olarak insanların temel    

faaliyetlerindendir.Ancak, yemenin asıl önemibiyolojik gerekliliğinden değil 

semboliközelliğinden kaynaklanmaktadır. Yiyecek, sevgi ve arzunun ifade edildiği ve 

iletildiği bir araçtır. Tüketim kültüründe bireyselliğin artması ve yaĢam tarzlarının değiĢmesi 

yiyecek hazırlama ve paylaĢma alıĢkanlıklarında değiĢiklikler yaratmıĢ, hızlı ve tek baĢına 

yeme alıĢkanlığı hız kazanmıĢtır. Aynı zamanda yiyecek tercihleri ve içerikleri de değiĢmiĢtir. 

Ġnsanların ne yedikleri kadar, nasıl,kimle, nerede yedikleri ile ne hissettikleri ve nedenöyle 

hissettiklerini anlamanın toplumu anlamada kritik önemi vardır (Dedeoğlu ve SavaĢçı, 2005: 

80, 81). 

Feza Mehmet ile yemek yedikleri yere kendisini ait hissetmemiĢ ve Mehmet‟i 

hamburger yemeye götürmüĢtür.  

“Hah Ģöyle yahu! Gözünü sevdiğimin hamburgeri neyimize yetmiyor” dedi. Mehmet bir yandan ayranını 

açmaya çalıĢıyor diğer yandan Feza‟ya cevap veriyordu. “Senin daha dün tezkere almıĢ asker kıvamında 

olduğunu unutmuĢum Fezacığım (…)” Feza iĢtahlı iĢtahlı hamburgerini yerken, ağzı dolu cevap 

verdi:“Bizim en kral yemeğimiz buydu bir kere. Bunun bir tık ötesi de Adana kebaptı (…)” (Tazeoğlu, 

2015:  30). 

 

Günümüzde küresel alanda yaĢanan birçok değiĢimle birlikte, iĢletmelerin yönetim 

anlayıĢları, faaliyet alanları, pazarlama stratejileri, tüketicilerin de ihtiyaçları ve talepleri hızlı 

bir değiĢim içerisinde geliĢmektedir. Kültürel ve sosyal çevre, ekonomik, politik ve yasal 

çevre, demografik ve teknolojik çevre ile doğal çevre, tüketicilerin karar alma süreçlerini 

doğrudan etkilemektedir (Çabuk ve Nakıboğlu, 2003: 40). 

Aydoğan‟dan aktarıldığına göre; Günümüz Türkiye‟sinde tüketim mallarının çeĢitliliği 

ve bolluğu, tüketicilere sağlanan taksitlendirme ve kredilendirme imkânları, radyo ve 

televizyon yayınlarının yaygınlaĢması, reklam Ģirketlerinin sayısının ve sağladıkları 

hizmetlerin artması ve iletiĢim teknolojilerinin geliĢmesi ile birlikte tüketim kültürü gittikçe 

yaygınlaĢmaktadır (ġahin, 2005: 160). 



84 

 

 

 

Kültürel değerlerimiz tüketimi Ģekillendirmemize yardımcı olmaktadır. Gençler 

arasında küreselleĢme fırtınasına kapılan ve tüketme dürtüsünü kamçılayan piyasalar en kolay 

gençleri etkisi altına alırlar. Kitapta belirtilen pasajdan yazarın bu tarz durumlarda gençleri 

yönlendirici ve tüketim ağına düĢürmeyen mesajlar verdiğini söyleyebiliriz. 

Kadın erkek iliĢkilerine ve onların sevgiye, aĢka atfettikleri anlamlara göre yaĢayan 

insanların hikayesini yazan yazar, toplumsal sorunlara da eğildiğini tüketim içerikli mesajlar 

vererek eserlerinde göstermiĢtir. 

Feza Koray‟ı ilk defa tiyatro sohbetinde tanımıĢtır. Yazarın eĢitlikçi bir bakıĢ açısı ile 

eserlerini yazdığını söylesek de aslında genel olarak erkeğin negatif durumlarına ağırlık verir. 

Kadınlar daha duygusal davranmaktadırlar. Bu duygusallık onların zaman zaman hayatta ve 

romanda derin acılar yaĢamasına sebep olmaktadır. 

“Kadınların geneli kendini tanımaya çalışmaktansa, erkeklerin onlara olan 

iltifatlarındaki gibi olduklarına inanmayı seçerler” ”(Tazeoğlu, 2015: 35). 

AĢkı genel olarak soyut ve ruhani bir biçimde yazan Tazeoğlu bu kitabında da aynı 

çizgide aĢkı okuyucuya sunmuĢtur. Feza ve Koray sevgili olmadan önce aralarında geçen 

diyalog Ģu Ģekildedir: “Ben seni görmek değil, yaşamak isterim Feza. Kalbini bana açar 

mısın?”(Tazeoğlu, 2015:  50). 

Birbirlerine olan özlemlerini dile getirdikleri zaman Koray‟ın bir Mecnun havası ile; 

“senin günlerin özleyerek geçiyormuş, benimkiler geçmek bilmiyor Feza.” 

AĢk dediğimiz duyguyu ifade etmeye çalıĢmak aslında çok zordur. Kimi bunu bağlılık, 

kimi sevginin en Ģiddetli hali olarak yorumlar. Bilimsel açıklaması ise; AĢk, bir baĢka varlığa 

duyulan derin sevgi. Sevgi kuramının kurucusu Psikanalist Erich Fromm, sevgiyi, insanlığın 

sorunlarına bir yanıt olarak, kiĢideki aktif ve yaratıcı gücün kaynağı bir enerji olarak ve bu 

söz konusu yaratıcılıkla sevmeyi de bir sanat olarak tanımlar. Sevginin türlerine iliĢkin ilk 

psikiyatri dalında çalıĢma Sigmund Freud tarafından yapılmıĢtır. Erich Fromm ise sevgiyi 5 

aĢamada tanımlar: KardeĢçe-Anaç-Cinsel-Öz ve Tanrı sevgisi. AĢk, sosyolojide toplum 

yapısını oluĢturan en önemli etkenlerden birisidir. Fakat bazı aĢklar ölümle ve cinayetle 

sonuçlanabilir. Günümüzde de iĢlenen namus cinayeti veya aĢk için yapılan cinayetler az 

değildir. Genellikle aĢk cinayetlerinin kurbanı kadınlar olur. Cinayetlerin çoğu aldatılma veya 

terk edilme sonucu iĢlenir. Bazen bir aĢka mani olanları ortadan kaldırmak için de cinayetler 

iĢlenebilir. AĢk sosyolojik açıdan küçümsenecek bir Ģey değildir. AĢk sadece karĢı cinslerle 

olmaz. Nesnelere, siyasi partilere, kendi cinsiyetlerine veya birliklere de aĢık olabilirler. 

KarĢılıksız aĢklar ya tecavüzle ya da ölümle sonuçlanır. Ama her karĢılıksız aĢk böyle bitecek 

diye bir Ģey yok, bazen platonik aĢk olarak adlandırılan geçici karĢılıksız aĢklarda vardır. 
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Sosyoloji, aĢkın bireylere değil topluma etkisini inceler. Ve toplumda aĢk bazı problemlere 

neden olmaktadır (https://tr.wikipedia.org/wiki/A%C5%9Fk.). 

Yazar eserlerinde sevgi-bağımlılık ve aĢk duygularını yoğun yaĢatmaktadır. AĢk 

romanlarının yazarı olan Tazeoğlu eserlerinde cinselliğe değinmez, öpücükleri buse Ģeklinde 

masum, sarılmaları bir anne Ģefkati ile kaleme alır. Tensellikten ziyade tinselliğe önem 

verir.Cinselliğin olmaması da ruhi bir aĢka ve verilmek istenen mesaja vurgudur. Yazarın asıl 

amacı eski yılların aĢkını anlatmak günümüz insanına bir kıyaslama fırsatı sunmaktır.Ġki kiĢi 

arasında aĢk verilirken yazar tarafından cinselliğe yer verilmemektedir. Fedakarlık, 

masumluk, dostluk sınırları içinde yazılan eserlerinde geleneksel aile yapısını ve evliliği 

yücelten bir bakıĢ açısı söz konusudur. 

AĢk‟ın, ahlaki ilkeler tarafından belirlenememesi, aĢkın, cinselliği ve sevgiyi içererek 

olumsuzlaması söz konusudur. UlaĢılamayan olma anlamında da Platon(ik)cu aĢk asıl aĢktır 

denebilir. AĢk huzurdan çok huzursuzluk yaratır (Veysal, 2010:55). 

AĢk, iliĢki türlerinden en çok talep edilen ve en karmaĢık olanlarındandır.KiĢinin aĢık 

olduğu kiĢiye nasıl davranması gerektiği, yine, içinde bulunduğu toplum tarafından her 

fırsatta öğretilir (Atar vd., 2016:412,419). 

“Seviyorsan bırakma. Bir daha aşık olmayacaksın. Ne gerekiyorsa yap. Yoksa pişman 

olursun.”(Tazeoğlu, 2015: 87). 

Kitaplarda her ne kadar toplumda aĢkın değer görmediği bir toplumdan bahsedilse de 

kitaplardaki karakterler için durum tersidir. EĢ seçimi birey için önemlidir. Özellikle ideal eĢ 

tanımına uygun bir eĢ seçmek, aĢkın yeterli olmadığının göstergesidir. EĢ seçimi pek çok yol 

ile mevcuttur ancak kitapta “anlaşmalı evlilik”  türüne rastlanılır.  

Larson‟dan Ģu Ģekilde aktarılır; “Sevgi yeterlidir”, “Birlikte yaĢama bizi evliliğe 

hazırlar” ve “Evlenilecek muhteĢem kiĢiyi bulana kadar evlenmemeliyim” gibi mitler bireyin 

kendini, eĢini veya evlilik konusundaki kararlarını çok fazlasorgulamamasına yol açtığından 

kiĢinin evlenmek için yanlıĢ kiĢiyi seçmesine neden olabilmektedir. Cobb, Larson ve 

Watson‟dan aktarıldığı Ģekli ile; EĢ seçimi birey için hem önemli hem de zor bir süreçtir. Bu 

seçimde bireyin sahip olduğu inançlar önemlidir. Ġnançlar, duyguları ve davranıĢları etkiler ve 

bu durum da iliĢkideki doyum düzeyini belirler (Cihan Güngör vd., 2011: 180 - 181). 

Evlilikte sevgi önemlidir, fakat tek baĢına yeterli değildir. Koray ve Feza birbirlerini 

ne kadar severlerse sevsinler Koray hayatını bir hiç gibi kullanmaktadır. Çok fazla sigara 

içmesi her zaman Feza‟yı rahatsız etmektedir. Evlenince bırakacağını söylemesine rağmen, 

alıĢkanlıklardan da kolay kolay vazgeçilmediğinin farkındadır. Bu durum aĢk için olsa bile… 

Ayrıca Koray hayatı umutsuzca yaĢamaktadır. Belli bir kariyer hedefi yoktur. Günübirlik 
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iĢlerde çalıĢıp, öğrencilik yaĢamında bu kazandığı paralar ile rahat bir yaĢam sürmeyi 

baĢarmıĢ olsa da aile olmak ve bunun sorumluluğunu alma ciddiyetinin farkında değildir.  

Kitapta her ne kadar Mehmet Feza‟ya karĢılıksız bir aĢk beslese de aileler bu aĢkın 

farkındadır. Feza‟nın ve Mehmet‟in annesinin ise kitabın baĢından beri onları evlendirme 

düĢüncesi ve fikir birliği içerisindedirler. Mehmet ve annesi arasında geliĢen konuĢma da 

aslında ailelerin verdiği karar görücü usulü olarak nitelendirilse bile Mehmet‟in bu evliliğe 

isteğinin ve onayının olması, ilerleyen kısımlarda ise Feza‟nın da bu duruma evet demesi 

kitapta geliĢen evlilik türünün anlaĢmalı evlilik olduğunun söylenmesi yanlıĢ olmayacaktır.  

Mehmet ve Feza‟nın annesinin onları evlendirme isteği, Feza ve Koray‟ın evlenmek 

istemeleri ile bölünmüĢtür. Feza her ne kadar Koray‟ı çok sevse de evliliği aceleye getirmek 

istemez. Feza ayaklarının üstüne basarken Koray uçuĢan kelebek gibidir. Kitabın bazı 

yerlerinde Koray‟ın “ayakları yere basmıyordu” (Tazeoğlu, 2015, 118). cümlesi sık sık tekrar 

edilmiĢ, aĢk ve sevgi temalarının evlilikte ve aile sorumluluğunda yeterli olmayacağına 

değinilmiĢtir.  

Kadın ya da erkeğin birlikteliğinin evlilik ile sonuçlanmasının beklenilmesi toplumsal 

bir kural olarak betimlenmiĢtir. Toplumca kabul edilen evlilik kuramı kadın ve erkeğin 

beraberliğini meĢrulaĢtıran bir araçtır. 

Bacanlı‟dan aktarıldığı üzere; bireylerin eĢlerini nasıl seçtikleri ile ilgili olarak çeĢitli 

kuramlar ve tezler ortaya atılmıĢtır. Bu kuramların temelindeki görüĢ ise, eĢ seçiminin 

“bilinçli” ve “amaçlı” bir seçim olduğu anlayıĢıdır (Efe, 2013: 15). 

Romantik iliĢkilerin ardından gelen evlilik kimi zaman istenilen kiĢi ile sonuçlanmaz. 

Kitapta araya kader kavramı girmiĢ, Koray hasta olduğunu öğrenmiĢtir. Sevdiği insanın acı 

çekmesini engellemek adına onu reddetmiĢtir. YanlıĢ teĢhis olduğu öğrenildikten sonra ise 

artık Feza Mehmet ile evlidir. Kitaplarında kader olgusuna sıklıkla yer veren yazar, aĢkın 

soyut haline önem verdiğini gözler önüne sermiĢtir.  

Kitaptaki kiĢiler çeĢitli sosyal statülere mensuptur. Zengin bir iĢ adamı olan Arif, 

baĢarılı ve yakıĢıklı bir genç Mehmet, iyi eğitim almıĢ güzel bir kız Feza, esprili-baĢarılı-

ayakları üzerinde durabilen yakıĢıklı olarak betimlenen Koray gibi pek çok karaktere kitapta 

yer verilmiĢtir. AĢk acısı, kader, sağlık, eĢ seçimi, aile yapısı gibi pek çok konuyu içinde 

barındıran kitap YeĢilçam klasiklerini andırmaktadır. 

4.2.4 AĢkla Kal 

 Kahraman Tazeoğlu son iki eserinde baba sevgisine, babanın varlığına, varlığının 

kazandırdıklarına, yokluğunun kaybettirdiklerine değinmektedir. Bunu da genellikle önce 



87 

 

 

 

babanın kazandırdıklarını öne sunarak kaleme alır. Ardından yokluğunun düĢürdüğü boĢluğu 

ve bu duygular çerçevesinde acı ile nasıl baĢa çıkabildiğini bu eserinde daha yoğun 

okuyucuya sunmuĢtur. 

Eserin Edebi Haritası: 

 Olay Örgüsü; Dalmayı tutku haline getiren Derya‟nın amaçları uğruna ölümü bile göze 

almasını ve hedefine baĢarı ile ulaĢmaya çalıĢmasının öyküsüdür. Ġdeal bir eĢ adayı ile 

yollarını kesiĢen Derya‟nın bu aĢkta sonu aldatma ile gelen acı sondur. Babasını her Ģeyin 

üstünde tutan Derya sevdiği adamda da babasından izler görmüĢ, bu sayede ona daha fazla 

bağlanmıĢtır. Ama yaĢadığı hayal kırıklığı üzerine babasının ölüm haberi onu 

hedeflerinden ve amaçlarından saptırmıĢtır. Bu dönemde ona yardımcı olan dalıĢ hocası 

Mehmet, kader arkadaĢı Burak‟ın rolü;hayatında büyük katkıları olan kiĢilerdir. Mehmet 

hoca ve eĢi Nesibe Hanım Burak‟ı evlatları gibi benimsemiĢlerdir. Derya‟nın ailesi Aldora 

ise Burak‟ın Derya‟nın yaralarını sarmasından çok mutludur. Ġlk olarak Mehmet Hoca 

Burak‟ın Derya‟ya olan hislerini fark eder. Kitapta evlilik gerçekleĢmeden hatta Burak 

Derya‟ya açılmadan önce büyükler kendi arasında konuĢmuĢ, münasip görülmesinin 

ardından evlilik teklifi gerçekleĢmiĢtir. Derya‟nın annesinin yabancı uyruklu olması 

önemsiz kalmıĢ, gelenekler tüm açılardan yaĢatılmıĢtır.  

 Anlatıcı Tipi; Kahraman anlatıcı bakıĢ açısı ile yazılmıĢ bu eserde kiĢiler sadece 

mektuplarda ve duygu düĢüncelerinin ifadelerinde devreye girmiĢtir. Anlatıcı her Ģeyden 

haberdardır. Kendisini olayların dıĢında tutar. Ama buna rağmen her Ģeyden de 

haberdardır. 

 İsim Analizi; 

Derya: Bir denizkızı için en uygun isimdir. Babası Özgür ona Derya ismini koyarak denizi 

çağrıĢtırmasını sağlamıĢtır. Özgür ise denize düĢkün biri için en uygun isimdir. Deniz 

mavi renge sahiptir, mavi ise özgürlük çağrıĢtırır. Deniz‟in hocası Mehmet ise babacan 

tavrı ve sahiplenmesi ile geleneksel bir isim olan Mehmet adını taĢır. Burak ismini anlamı; 

Berk-Yıldırımdan türetilmiĢtir. Hz. Muhammed‟in Mirac‟daki bineği. Kur‟an‟da böyle bir 

isim geçmemekle beraber, Ġslam kaynaklarında böyle bir binitin olduğuna dair rivayetler 

vardır (http://www.ismininanlaminedirx.com/burak-isminin-anlami-nedir-3756/). Aynı 

zamanda temiz, berrak, masumluk demektir.Kitaptaki Burak karakteri de bu sıfatları 

taĢımaktadır. Ġsimler çoğu zaman kiĢiliğimizi de yansıtırlar. Kahraman Tazeoğlu‟nun 

kitaplarında olduğu gibi… 

 

http://www.ismininanlaminedirx.com/burak-isminin-anlami-nedir-3756/
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 Zaman ve Mekan; 

Derya Ġstanbul‟un nezih semtlerinde yaĢamasına rağmen Burak daha mütevazi olan 

Cevizli semtinde hayatını sürdürmektedir. Durumunu düzeltmesinin ardından Kadıköy‟de ev 

bulması insanların yaĢamlarına ve sosyal konumlarına göre yaĢadıkları semtlerin değiĢim 

gösterip, yaĢadıkları çevrenin onların sosyal statülerini yansıtmasının bir parçasıdır. Mekan 

denize yakın yerlerde geçmektedir. Daha doğrusu denizin içerisinde… Bunun dıĢında dalmak 

için Malta adalarında geçen bölümler vardır. 

Eserin Nesnel Haritası: 

 Kitapta verilen kiĢilere gerçek hayatta rastlamak mümkündür. Yoksul bir genç 

varlıklı bir ailenin kızına aĢık olur. Zengin kız yoksul erkeğin hayatını kurtarır. Bu gibi 

kurgular eski Türk filmlerinde pek çok rastlanan durumlardır. Kitabın baĢlangıcında zengin, 

güzel, baĢarılı kıza aĢık olan ideal erkek olarak yine aynı vasıflara sahip biri karĢısında olsa da 

karakter eksikliğinden ve aldatılmanın verdiği sebep olan hüsran ve aĢk acısı kitapta 

okuyucuya aktarılmıĢtır. Bu gibi olaylara gerçek hayatta rastlamamız ise olasıdır.  

 Derya iyi bir eğitim almıĢ yüzme hocası yabancı uyruklu Aldora‟nın ve Profesör 

Özgür‟in tek kızlarıdır. Ġstanbul‟un en ünlü semtlerinden biri olan Moda‟da deniz manzaralı 

bir evde tek baĢına yaĢamaktadır.  Derya‟nın ailesinden kitapta Ģu Ģekilde bahsedilmiĢtir: 

Babası Hint ve Pasifik okyanuslarının derinliklerini araştıran dünyanın en modern araştırma 

gemisi RV Sonne’de görev alan bir bilim adamıydı. Annesi ise New Orlens’ta kolejde yüzme 

öğretmeni… (Tazeoğlu, 2016: 17).Hedeflerine ulaĢması açısından babası ona tüm imkanları 

sağlamıĢtır. Ama diğer tarafta Sakarya depreminde hayatını kaybetmiĢ abisinden baĢka 

kimsesi olmayan Burak vardır. Abisinin de ağır iĢ yaĢantısı hayatına sebep olmuĢtur. Kot 

kumlama atölyesinde çalıĢan abisi Silikosiz hastalığına yakalanmıĢ, zor Ģartlar altında 

çalıĢmak zorunda olması onu ölüme sürüklemiĢtir. 

20. yy son çeyreğinden itibaren siyasal, sosyal ve ekonomik alan baĢta olmak üzere 

birçok alanda meydana gelen değiĢim, takip edilmesi zor bir hal almıĢtır.Özellikle 

1980‟lerden itibaren, ikinci dünya savaĢından sonra ağırlık kazanan müdahaleci devlet 

modelinden vazgeçilerek, neo-liberal politikaların uygulanması, çalıĢma iliĢkilerinde köklü 

dönüĢümleri meydana getirmiĢtir (Sevgi, 2012: 68). 

Burak ve abisi devlet yardımını kabul etmemiĢ, kendi ayakları üzerinde durmaya 

çalıĢmıĢlardır. Ama iĢ imkanlarının sınırlı oluĢu ve sırf patrona masraf olmasın diye bir maske 

bile almaması belki de Burak‟ın abisi dıĢında yüzlerce insanın hayatına sebep olmuĢtur.  
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 Kot kumlamacılığına bağlı silikoz yeni bir silikoz nedeni olarak ülkemizde 

belirlenmiĢ bir sorundur.Kot kumlamacılığında kotlara eskitilmiĢ görünümü vermek veya 

rengini açmak için silikakristalleri içeren kum kullanılarak kumlama (kum püskürtme iĢlemi) 

yapılmaktadır. Maruziyet önceden bilinen silikoz nedenlerinden farklı olarak; kapalı alanda 

çok yoğun bir maruziyet söz konusu olduğundan ve yeterli koruyucu önlem alınmadığından 

çok daha tehlikeli olabilmektedir (Akgün vd.,2009: 21).Kitapta da bu durumla ilgili yeterli 

önlem alınmadığına değinilmiĢtir. 

Ağabeyimde bir kot kumlama atölyesine girdi. Onun işi çok ağırdı. Günde on iki saat 

çalışıyordu. Patron masraf olmasın diye maske bile almıyordu işçilerine (Tazeoğlu, 2016: 

118). 

Derya‟nın babasına düĢkünlüğü çocukluktan beri devam eden bir süreçtir. Çocukluk dönemi 

sağlıklı bir birey olabilmenin önemli bir safhasıdır. 

 Eryavuz‟dan aktarıldığı üzere; Çocukluktaki yaĢantıların yetiĢkinlik dönemine etkisi 

ve çocuk ebeveyn iliĢkilerinin önemi hakkında detaylı bir kuram oluĢturan ilk kiĢi Sigmund 

Freud‟dur. Freud, insanın kiĢiliğinin psikoseksüel geliĢim dönemleri içinde geliĢtiğini öne 

sürmüĢtür. Doğumdan itibaren belirli yaĢ dilimlerini kapsayan ve çeĢitli dürtülerin etkisiyle 

oluĢan beĢ dönem (oral, anal, fallik, gizil, genital) vardır. Bu dönemlerde yaĢanandeneyim ve 

güçlükler yetiĢkinin kiĢilik yapısını etkilemektedir Çocuklukdöneminde yaĢanan belirli, 

duygusal yönden yüklü anılar ve bu anıların bastırılması Freud‟un nevrozlar teorisinin 

temelini oluĢturmaktadır (Akın vd., 2013: 71). 

Babadaki güç ve koruyuculuk Derya‟nın dört beĢ yaĢlarında ilgisini ona yöneltmiĢ, anneyi rakip olarak görmeye 

baĢlamıĢ, babadan kıskanmıĢ, birlikte uyumalarına engel olmaya çalıĢmıĢtı. Hatta bir keresinde babasıyla 

evlenmek istediğini bile söylemiĢti. Babanın anlayıĢlı ve koruyucu tavrı zamanla taĢların yerine oturmasını 

sağlamıĢ ve sağlıklı bir baba kız iliĢkisine dönüĢmesine yardımcı olmuĢtu. DeğiĢmeyen tek Ģey ise; babaya olan 

hayranlık ve bilinmeyen, görülmeyen bilinç düzeyine çıkmamıĢ baba aĢkıydı(Tazeoğlu, 2016: 33). 

 

 Kahraman Tazeoğlu kitaplarında baba aĢkına satır aralarında yer vermiĢtir. Ama bu 

kitabındaki kurgu temel olarak babaya olan bağlılık, aĢık olacağı insanın seçiminde dahi 

babasıyla benzeĢim kurma ihtiyacıdır.  

 Gleinman‟dan Emel Gürel‟in aktarımıyla; Elektra Kompleksi fallik dönem boyunca 

kız çocuğunun babasına bağlanmasını ve penise sahip olmayan, dolayısıyla eksik olan 

annesine düĢmanlık beslemesini, ondan korkmasını ve kendisini ister istemez annesiyle 

özdeĢleĢtirmesini ifade etmektedir (Gürel ve Muter, 2007: 544). 
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 Sağlıklı bir kiĢilik oluĢturabilmek, etkili iletiĢim kurabilmek, kendini doğru ifade 

edebilmek, sosyal hayatta baĢarıyı yakalayabilmek, benlik algısı ve özgüveni yüksek bir birey 

olabilmek büyük oranda çocuğun babasıyla iliĢkisine bağlıdır (Özbek, 2014, 9). 

 Baba ile kurulan iliĢkinin sağlamlığında Ģüphesiz annenin de rolü yadsınamaz.  

Erdoğan‟ın Coltrane‟den aktardığı üzere; Erken dönemdeki çocukluk deneyimlerinin 

ve ebeveyn ile etkileĢim biçimlerinin çocuğun cinsel kimliği üzerinde etkili olduğunu savunan 

Freud‟un kuramsal görüĢlerinin odağında psikolojik iĢlevler ve çocuktaki cinsel duyguların 

yer aldığı görülür. Toplumsal cinsiyet farklılıklarının oluĢumunu açıklamaktan öte ağırlıklı 

olarak, cinsel kimliğin öğrenilme sürecinde etkileĢim ve deneyimler üzerinde duran Freud‟a 

göre, “bunların çoğu bilinçsiz düzeyde meydana gelir. Freud‟a göre bebeklerin bireysel benlik 

duygusu yoktur. Ġlk baĢta bebeklerin benlik duyguları anneyle birleĢir ve daha sonra çocuklar 

anneden ayrılarak otonom bir benlik geliĢtirirler (Erdoğan, 2008: 74). 

Kitapta Ömer‟in Derya‟yı etkileyebilmesi babasının özelliklerini kopyalayıp, taklit 

etmesi ile mümkün olmuĢtur. Derya Ömer‟de bir boĢluk olduğunu hissediyor ama babasını 

yansıtmasının verdiği etki ile bunu görmezden geliyordu. Ömer Derya‟nın babasının tıpkısı 

değildi. Ama Derya böyle görüp, babasına olan güvenin aynısını ikili iliĢkisinde de 

oluĢturmayı amaçlayıp hüsrana uğramıĢtır.  

“AĢk acısı, bir kayıp değil… Sadece biraz eksilme. Ama yokluk değil… 

Bilemezsiniz bir babayı kaybetmek bir inancı kaybetmek demektir” (Tazeoğlu, 2016: 191). 

Aldatılma olgusu bu kitabında da yer almaktadır. Öyle ki Derya bunu intihar ile 

sonuçlandırmaya niyetlenmektedir. Aldatılma sonunda “ben bunu hak edecek ne yaptım?”  

gibi sorular genellikle kiĢinin kendisine sorduğu ve hatayı kendinde aradığı zamanlardır. 

Sorunlarla baĢ edemediği anda çoğu insan intiharı düĢünebilir. Bu tıpkı içimizde bir 

suçlu potansiyeli barındırmamıza benzer. Derya da ruhsal çöküntüsünden kurtulabilmek 

ümidi ile intiharı düĢünmüĢtür. Burak ile karĢılaĢması da bu Ģekilde gerçekleĢmiĢtir.  

Doğmak, yaĢamak ve ölmek canlılar için doğal bir olaydır. Sağlıklı yaĢamak için 

çaba göstermek varken ölümü seçmek, insan için anlaĢılması ve kabulü zor bir davranıĢtır. 

Bayraktar‟ın Ertemir‟den aktardığı üzere; bir çalıĢmada: Ġntihar giriĢimlerinin nedenlerinin 

baĢında sorunlarla baĢ edemeyeceğini düĢünerek ölümü kurtuluĢ olarak görme düĢüncesi 

%74,19 olarak bulunmuĢtur. Genç intihar giriĢimlerinde, gençlerin sorunlara karĢı 

tahammülsüz oluĢunun, baĢ etme becerilerinin ve alternatif çözümler bulma becerilerinin 

geliĢmemiĢ olmasının önemli bir rolü vardır (Bayraktar, 2015: 141, 148). 
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Bu açıdan çıkaracağımız sonuç ile ilgili olarak hayatta kaybedecek bir Ģeyi 

olmayanlar intiharı çıkıĢ yolu olarak görmektedirler. Bu da insanların yeterince güçlü 

olmadığının belirtisidir. Kitapta pes ediĢ cümleleri Ģu Ģekilde verilmiĢtir: 

“Bu oyundan sıkıldım ve yarısında çıkıyorum. Bütün iyiler diğer tarafa gitmiĢ. Bende gidiyorum. 

Yarını merak etmiyorum artık ne acı. Oysa ne kadar uğraĢmıĢtım bu vahĢi hayatı sevebilmek için. Böylesi bir 

dünyada yaĢamayı kendime yakıĢtıramadım. Varken yok sayıldım bakalım yokken varlığım fark edilecek 

mi?”(Tazeoğlu, 2016: 87, 88). 

 

Burak ile arasında oluĢan dostluk Derya‟yı hayallerine tekrar döndüren bir araç 

olmuĢtur. Babasının kaybı, sevdiği adamın ihaneti, hayallerini gerçekleĢtirememesi gibi 

olumsuzlar ile baĢ etmeyi Burak sayesinde sağlamıĢtır. Burak telefon kullanmaya karĢıdır. 

Ama aslında arayacağı kimsenin olmamasındandır. Yoksul bir yaĢantı sürdürse de kazancının 

neredeyse tamamını kitaplara harcamaktadır.  Telefon kullanmama sebebi olarak da ; 

“Bana özgürlük sağlıyor telefonsuzluk. Ġnsan hayatına vurulmuĢ prangalardan birinden kurtulmuĢ 

sayıyorum kendimi. Telefonumun markasına göre değer biçilmek istemiyorum. Radyasyondan korunuyorum 

falan demiyorum bu arada. Ben korunsam ne olur etrafımda binlerce insanın telefonunun radyasyona maruz 

kalmıyor muyuz zaten. HoĢ üç ay önce ölümü düĢünen biri için ne kadar önemlidir bu  radyasyon meselesi onu 

da bilmiyorum ama…” (Tazeoğlu, 2016: 116, 117). 

 

Yazar kitaplarında tüketimi eleĢtirel bir bakıĢ ile yazmıĢ, yoksulluğun farkında 

olmuĢtur. Farklı kesimlerden insanların davranıĢlarını kıyaslamamıza yardımcı olmuĢtur. 

Fakir olsa da sofra adabını bilebileceğini, kitap okuyup bilinçli bir Ģekilde konuĢabileceğini 

okuyucuya hissettirmeye çalıĢmıĢtır. Bu yüzden toplumsal meselelere duyarlı bir yazar 

olduğunu söylemek yanlıĢ olmayacaktır.  

AktaĢ‟ın Bauman‟dan aktardığı üzere; tüketim toplumunda yoksul olmak 

“unutulmanın, yoksun bırakılmanın ya da aĢağılanmanın, baĢkalarının girebildiği toplumsal 

Ģölenden dıĢarıya atılmanın üzüntüsüne dönüĢen bir yetersizliğe” iĢaret ederken, bu süreci 

yoksul bir genç olarak deneyimlemenin daha Ģiddetli dıĢlanma süreçleri ürettiği öne 

sürülebilir.Yoksul gençler, gençlere yönelik tüketim pazarının ancak kıyısında yer 

alabilmelerine rağmen tüketim yönelimli baskılara diğer toplumsal katmanlardan gençler gibi 

maruz kalmakta; ancak sahip oldukları kısıtlılıklar nedeniyle tüketim alanına katılımda çeĢitli 

güçlüklerle karĢılaĢmaktadırlar. Genç olmanın anlamının, tüketime “özgürce” katılabilmek 

olarak yeniden tanımlandığı tüketim toplumunda yoksulluk nedeniyle bu “özgürlüklerden” 

mahrum kalmak, yoksul gençlerin dıĢlanma süreçlerine yeni boyutlar eklemektedir. 

Türkiye‟de kent yoksulu gençler eğitim, sağlık, barınma gibi temel hizmetlere ulaĢamama; 

yaĢanılan çevre koĢulları tarafından üretilen mekânsal dıĢlanma ve genel olarak sahip 
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oldukları düĢük eğitimsel nitelikleri nedeniyle iĢgücüne katılamama riskleri altındadırlar. Tüm 

bu riskler, yoksulluğun bir parçası olarak gençlerin karĢılaĢtıkları sosyal dıĢlanma biçimlerine 

örnek oluĢturmaktadır (AktaĢ Yamanoğlu, 2010: 43 – 44). 

Burak Derya sayesinde topluma uyum sağlamıĢ, kitaplara daha az para verip tek göz 

oda evinden apartman dairesine geçmiĢtir. Bir buzdolabına da sahip olan Burak kısıtlı 

imkanlarla da olsa hayatını Derya ve Mehmet Hoca sayesinde düzene oturtmuĢtur. Son model 

bir telefona da sahip olmuĢtur. Her ne kadar hala gereksiz olarak görse de… Çünkü yaĢarken 

telefon hayatında var olacak ölümünden sonra arayanlar onu ulaĢamayacak gereksiz ve olması 

empoze edilen bir araçtır. Bununla ilgili kitapta Ģu pasaj dikkat çeker: 

“Cep telefonu kullanman sevenlerini neden üzsün? Onlar için daha güzel bir Ģey değil mi bu?” diye 

sordu Derya.“YaĢarken ulaĢırlar evet. Ama ben öldükten sonra? Sevdiğin biri öldüğünde en acı Ģey onun telefon 

numarasını rehberinden silmektir. O kadar çok acır ki kalbin. Silmesen ummadığın zamanlarda, rehberini 

karıĢtırırken ansızın çıkar karĢına ismi. Kalbine bir bıçak iner…”(Tazeoğlu, 2016: 117). 

 

Bu eserde kitap okumanın önemine bir kez daha değinilmektedir. Kıt kaynaklara 

sahip olsa dahi Burak tüm parasını kitaplara vermektedir. Bunun dıĢında kitap okuma 

alıĢkanlığını Derya‟ya da kazandırmıĢ, kitap okuma saatleri yapıp farklı kitapları eĢ 

zamanlarda okuyarak birbirlerine anlatmayı adet edinmiĢlerdir. 

 “Ġnsanlar kitap okuduğu için toplumdan soyutlanmaz; toplum kitap okumadığı için 

okuyanları tuhaf karĢılar”(Tazeoğlu, 2016: 159). 

 Yazarın asıl amacı kitap okumayan kesime hitap edip onları kitap okumaya teĢvik 

etmektir. Yazdığı kitaplarda da kitap okumanın önemine sürekli değinmiĢ, sosyo-ekonomik 

durumu ne olursa olsun kitaplara ulaĢmak isteyen bireyin kiĢisel ihtiyaçlarından taviz 

verebileceğini göstermiĢtir. Bir dostun hayallere ulaĢmada önemli bir araç görevi üstlendiğini 

Burak ve Derya iliĢkisinde gözler önüne sermiĢtir. Ailelerinde onayladığı bir iliĢki evlilik ile 

sonuçlanmıĢtır. 

4.3 Yazar Açısından Eserlerinin Değerlendirilmesi (Röportaj) 

1) Sosyal medyada çok fazla tanınıyorsunuz. Tanınmanızda küreselleĢmenin katkısı çok fazla, 

ancak bu sizi rahatsız hissettirdiği zamanlar oluyor mu?  

 Bana ait sözlerden ziyade bana ait olmayan sözlerin de benimmiş gibi lanse edilmesi beni 

rahatsız ediyor. Bunun yanı sıra sözlerimi paylaşırlarken altına adımı yazmamaları 

rahatsız olduğum bir başka konu. Öte yandan sözlerimi değiştirip altına kendi ismini 

yazan arkadaşlar var. Bu hiç hoş değil. Ayrıca bunu yapana bir kazanç sağladığına 

inanmıyorum. Bana gönderilen yüzlerce maili okuma şansım yok. Zaten yüzde doksanı 
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birbirine benzer mailler. Daha ilk giriş cümlesinden ne istediği anlaşılıyor. Spesifik 

olarak bana iletilmesi gereken çok önemli mailleri yardımcım okuyarak bana 

yönlendiriyor. 

2) Kahraman Tazeoğlu sizce kimdir? Gerçek hayatta da kaleminizden döküldüğü gibi 

misiniz? 

 Ben eski aşkları yazan biriyim. Yaş olarak da yeni sayılmam zaten. Kitaplarımda 

okurlarımın hayranlıkla takip ettiği, içselleştirdiği o aşklar bundan yirmi yıl öncesinin 

insanları için gayet normal karşılanabilecek ve olması gereken aşklardı. Ben o yıllarda 

yaşadığım aşkları yazıyorum. Fakat günümüz aşklarının içi boşaltıldığı için eskinin 

aşkları bir lütuf gibi algılanıyor. Ben hala eski aşkların adamıyım. Ve aşkı hala eskisi gibi 

tanımlıyor ve yaşıyorum. 

3)  Yazdığınız eserlerdeki karakterler gerçek hayattan izler taĢıyor mu? Aileniz sizin bu 

baĢarınızda ne kadar destekleyici oldu?  

 Romanlarımdaki karakterler hakkında yorum yapmıyorum. Hepsi gerçek karakterler 

olduğu için sadece kitabımda yer verdiğim kadarıyla yetiniyorum. Özel hayatımla ilgili 

konuşmayı da çok sevmiyorum. Zaten okurlarım özel hayatımdan çok roman 

karakterlerimin özel hayatlarını merak ediyor. Çünkü herkes onların gerçek kişiler 

olduğunu biliyor. Bu yolculukta ailemin bana olan desteğinden söz etmek maalesef 

mümkün değil. Her zaman "boş işlerle" uğraştığımı söylemişlerdir.  Türkiye'nin en çok 

satan yazarı olmama rağmen kardeşlerim ve akrabalarım hiçbir kitabımı okumamıştır 

mesela. 

4) Eserlerinizde geçen isimlere bakacak olursak; Kayra “Allah‟tan gelen muĢtu”, Bukre 

“Sabaha KarĢı”, Lavin… Ġsimler bazen çok Ģeyi ifade eder. Siz eserleriniz de kullanacağınız 

isimleri nasıl belirliyorsunuz? 

 İsimler benim için çok önemlidir. İsimlerin anlamı kişilerin gerçekliğine denk düşer. 

İsimlerin anlamları hakkında derin araştırmalar yapmadan romanlarımda kullanmam. 

5)Son kitabınızda Derya ismi sizin için bir Ģey ifade edemiyor mu? 

 Ben Derya ismini denize gönül vermiş insanlara çok yakıştırıyorum. Bu yüzden Derya 

ismini özellikle kullandım. 

6) Kitaplarınızı yazarken çalıĢtığınız ortam nasıl? Dağınık mısınızdır? 

 Çok dağınık olduğumu söyleyemem. Hatta daha çok düzeni severim. Yazı masamda uzun 

süre çalışamıyorum maalesef. Bel fıtığı sorunum olduğu için romanlarımın büyük bir 

kısmını kucağımda laptopumla uzanarak yazmak zorunda kalıyorum. 

7) Eserlerinizin Yüksek Lisans tezine konu olması size ne hissettirdi? 
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 Gururumu okşadı. İlk defa tez konusu oluyorum. Bir sosyolog tarafından tez konusu 

edilmek aklımın ucundan geçmezdi. Bu vesileyle size teşekkür ediyorum. 

4.4 Okuyucu Açısından Eserlerin Değerlendirilmesi ( Yarı YapılandırılmıĢ GörüĢme 

Formu) 

18.10.2015 tarihinde 6. Konyaaltı Kitap Fuarında 4.5 saatlik süren bir çalıĢmanın bulgularını 

analiz etmeye çalıĢtık. Yazarın pek çok hayranının bulunduğunu imza gününe gelen 

insanlardan anlayabiliriz. Kahraman Tazeoğlu‟nun kitaplarını imzaladığı sırada 319kiĢi ile 

görüĢme imkanı bulduk. Ġmza etkinliğine katılan yüzlerce insanlar arasında sadece fotoğraf 

çekinmek için gelenlerde mevcuttur.  Ġmza etkinliği baĢlamadan önce yazar 30 dakikalık bir 

söyleĢi yapmıĢtır. Burada kitaplarda adı geçen karakterler hakkında soruları yanıtlamıĢ, ilk 

aĢk acısını anlatmıĢtır. Okuyucular ile yaptığımız görüĢmenin çıkarımları ise Ģu Ģekildedir: 

 Totalde 319 kiĢi ile görüĢme imkanı bulduk. Bunlardan 289‟u kadın, 25‟i erkek, 5 tanesi 

ise anne-kız ikilisinden oluĢmaktadır.  

 Ġmzalatılan eserlerinin sayısı ise Ģu Ģekildedir: 

 Vazgeçtim eseri 82 kiĢi tarafından imzalatılmıĢtır. 

 Bukre eseri 48 kiĢi tarafından imzalatılmıĢtır. 

 Yaralı eseri 35 kiĢi tarafından imzalatılmıĢtır. 

 Kıyısızlar eseri 29 kiĢi tarafından imzalatılmıĢtır.  

 BambaĢka eseri 25 kiĢi tarafından imzalatılmıĢtır. 

 BaĢka eseri 17 kiĢi tarafından imzalatılmıĢtır. 

 Eyvallah eseri 14 kiĢi tarafından imzalatılmıĢtır. 

 Kayıp Yüzyılın Prensesi 13 kiĢi tarafından imzalatılmıĢtır. 

 Söz, Ölü Bir Kentin Morg Alfabesi ve Araz eserleri 11‟er kiĢi tarafından 

imzalatılmıĢtır. 

 Susacak Var ve Seni Ġçimden Terk Ediyorum eserleri 9‟ar kiĢi tarafından 

imzalatılmıĢtır. 

 Mavi Ev eseri 8 kiĢi tarafından imzalatılmıĢtır. 

 Beni Susarken Bölme eseri ise 1 kiĢi tarafından imzalatılmıĢtır. 

 Kitap imzalatmaya gelen hayranlar arasında 57 kiĢi korsan kitap ile gelmiĢtir. Bu sayı 

319 kiĢinin içerisine dahil değildir. 

 Sadece fotoğraf çektirmeye gelen kiĢi sayısı 7‟dir. Bu sayıda 319 kiĢinin haricinde 

tutulmuĢtur. 

 En beğenilen kitap olarak sıralamasında 1.ci sırada Bukre vardır 
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 En çabuk okunulan ve ardından tekrar okuma isteği yaratan kitap olarak Vazgeçtim‟i 

belirtmiĢlerdir.  

 En sevilen karakterin Bukre olduğu belirtilmiĢtir. 

Bu çalıĢma esnasında yapmıĢ olduğumuz çıkarımlar Ģu Ģekildedir: 

2-65 yaĢ aralığında imza gününe gelen kiĢilerin kadın erkek oranları saptanmıĢtır. En 

çarpıcı olan sayı ise 2 yaĢında bir kız çocuğunun annesinin elinden tutup imza etkinliğine 

gelirken kitapları taĢıması olmuĢtur. Biz buradan kitap okuma alıĢkanlığının ailede 

kazandırılıp, okuma sevgisinin küçük yaĢlarda aĢılanabildiği sonucunu çıkarabiliriz. 319 

kiĢinin 38‟i erkek okuyucudur. Genelde 18-25 yaĢ aralığı okuyucular olduğu tespit edilmiĢtir. 

Ġmza etkinliğine gelen 11 erkek kız arkadaĢları için kitap imzalatmaya gelenler arasındadır. 

Genelde 18-25 yaĢ aralığında yoğunluk olsa da 65 yaĢında 2 kadın, 52 yaĢında 5, 41 yaĢında 

da 5 kadının olduğunu gözlemledik. 

Yazar ;erkek okuyucuların sayısı doğuya gittikçe arttığını röportaj sırasında çalıĢmamıza 

ek bilgi olarak bize sunmuĢtur.  

Genel olarak her yaĢtan ve cinsiyetten okuyucuya sahip olan Kahraman Tazeoğlu‟nu 

okuyan kesim genç üniversiteli kadın okuyucular olduğu sonucunu çıkarabiliriz. 
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SONUÇ 

Sosyolog kelimelere anlamlar yüklerken analitik düĢünmek zorundadır. Bu 

kavramları oluĢtururken de bu düĢüncenin sonunda analizler yapabilmelidir. Anlamlılık ve 

anlaĢılır olması önem arz eder. Sadece edebiyat ifadesi değil sosyoloji terminolojisine uygun 

anlamlar yükleyebilmelidir. Sosyolog sosyal olguları gözlemleyerek kavramsal düzeye 

çıkaran kiĢidir.Edebiyat terminolojisinden sosyoloji terminolojisine geçiĢ zordur. Bir kolaylık 

vardır ki toplumun değer ve yaĢam biçimleri bize kaynaklık eder. Dominant olan edebiyat 

terminolojisinin karĢısında resesif olan sosyoloji terminolojisini eĢit veya baskın duruma 

getirmektir. Bu çalıĢmada da bunlara dikkat edilmeye özen gösterilmiĢtir. 

Edebiyat her zaman ve her toplumda yer alan kültürel bir süreçtir. Hayatımızda 

varlığını sürdüren ve bizi baĢka dünyalara taĢıyan bir araçtır. Bir edebiyatçı gözü ile romana 

bakacak olursak roman bize olmasını istediğimiz yaĢantıları sunabilecek ve hayal dünyamıza 

zenginlik katacaktır. Ama bizim bu çalıĢmada yapmaya çalıĢtığımız Ģey sosyolog gözü ile 

bakıp, edebiyatı bir araç olarak kullanmak oldu.Ayrıca yansıtma kuramını kullanarak 

romanları birer ayna olarak gördük ve toplumu yansıttığı sonucunu çıkardık.  

ÇalıĢmamızın ilk bölümü kavramsal çerçeveyi oluĢturmaktadır. Bu bölümde edebiyat 

ve toplum iliĢkisi bağlamında edebiyat sosyolojisi açıklanmaya çalıĢılmaktadır. Bu kavram 

çerçevesinde ele alınan yazarın eserlerine farklı bir bakıĢ açısı ile bakma olanağı sağlandı. 

Edebiyat eserleri çerçevesinde incelenerek Türk Edebiyatından örnekler ile açıklanmaya 

çalıĢıldı. Aynı zamanda bu kısımda Türkiye‟de roman baĢlığı altında Tanzimat‟tan günümüze 

kadar olan dönemlerden bahsedilip, eserler çerçevesinde toplumun yapısı analiz edildi. 

Romanın ortaya çıkıĢı, ilk çeviriler, ilk köy romanı, batılılaĢmayı anlatan ilk romanlar (…) 

gibi pek çok ilklere değinilerek ve bu doğrultuda romanın baĢkalaĢımı ve barındırdığı konular 

arasında değiĢimler gözler önüne serilmeye çalıĢıldı.Aynı zamanda bu kısımda popüler 

romanın geliĢimi ve onu oluĢturan türlere değinildi. AĢk romanları denildiği zaman Kerime 

Nadir‟lerden yeni dönem yazarları Canan Tan‟dan baĢlayarak Kahraman Tazeoğlu‟na kadar 

içinde pek çok ismi barındıran yazarlara ve eserlerinden örnekler verildi. Polisiye 

romanlarının öncüsü Sherlock‟tan Türk yazarı Osman Aysu ve Ahmet Ümit‟in Türk toplum 

yapısının suça bakıĢı ve polis serüvenlerinden farklı izlenimler çıkarıldı.  Tarihi öğrenmek 

için illa tarih ders kitaplarına gerek yoktur. Aynı iĢleve tarihi romanlarda sahiptir. Günümüz 

romancılardan Demet Altınyeleklioğlu‟nun eserleri baĢta olmak üzere pek çok tarihi romancı 

ve eserlerine yer verildi. Heyecan-Macera-Gerilim romanları gerilimi en fazla hissettiren 
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romanlar olarak karĢımıza çıkar. Bu tarz romanlarda kadın ya da erkekten birisi muhakkak 

suça karıĢmıĢtır. Acıklı romanlar çerçevesinde öncelikle toplumsal acıklı romanlar ve beyaz 

perdeye yansıyanlara değinilmiĢ, günümüz yazarlardan örnekler verilmiĢtir. Çocuk 

edebiyatının büyük bir kısmı acıklı romanlar kategorisinde yer almaktadır. Hidayet romanları 

ise karĢımıza genelde birer yeĢil melodram olarak çıkar. Fantastik romanlar sihir, büyü gibi 

pek çok hayal ürünü barındıran, günün stresinden kaçmamıza vesile olan birer hayal 

dünyasının kapılarını aralayan roman türü olarak hayatımızda varlığını sürdürmektedir. 

Popüler romanlarının iĢlevleri arasında en güçlü olanı popüler kültür sürecini 

hızlandırmaktır. Bu tür edebiyat sosyolojisi içerisinde farklı anlamlara sahiptir. Popüler 

romanlar birçok kiĢi tarafından sevilen ve tüketilen eserler olarak karĢımıza çıkar. Bu roman 

türü karĢısında olan tür ise estetik romanlardır. Bu tür romanlar daha az tercih edilen ama çok 

okunulan listesinden adı eksik olmayan birer fenomen haline gelmiĢ eserlerdir. Oğuz 

Atay‟dan Tutunamayanlar, Sabahattin Ali‟den Kürk Mantolu Madonna, George Orwell‟dan 

1984 gibin eserler estetik romanlar kategorisinde değerlendirilir.  

Popüler roman ve sosyoloji kısmında bu romanların edebi varlığı sorgulanmamıĢtır. 

Asıl sorgulanan toplumdaki varlıklarıdır. ÇalıĢmada ele aldığımız yansıtmacılık kuramı 

eserleri analiz edip, tematik olarak incelemede yardımcı oldu. 

ÇalıĢmanın ikinci kısmında daha çok Türkiye‟de popüler romanların varlığına ve 

estetik roman ile olan kıyaslamasına yer verildi.. 

Üçüncü bölümde yöntem ve araĢtırma kısmına yer verilmiĢtir. ÇalıĢmamız 

Kahraman Tazeoğlu‟nun eserleri çerçevesinde analiz edilmiĢtir. Eserlerin incelemesinde 

betimsel analiz çalıĢmada tercih edilmiĢtir. 

Dördüncü bölümde yazarın yaĢamı ve eserleri ele alınmıĢtır. Aynı zamanda Susacak 

Var, Bukre, Vazgeçtim ve AĢkla Kal adlı eserlerinin edebi ve nesnel haritaları çıkartılmıĢ, 

olay örgüsü, anlatıcı tipleri, zaman-mekan çerçevesinde eserler analiz edildi. Bu romanların 

içerikleri açısından tematik bir inceleme yapıldı. Toplumsal yapı çerçevesinde sosyo-

ekonomik durumlar göz önünde bulundurularak aĢkın Ģekillenmesi ve toplum ile olan 

bağlantıları kaleme alınmıĢtır.Kitaplardaki ortak tema olan aĢk soyut bir kavram olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. Yazarın eserlerinde yer alan aĢk teması acı ve aldatma eksininde 

anlatılmıĢtır. Buna rağmen yazar kitaplarını mutlu aĢk ile noktalamıĢtır. EĢitlikçi bir bakıĢ 

açısı ile yazan olan yazar, toplumsal meselelere duyarlıdır. Bunu kitaplarında toplumun her 

kesiminden gelen insanlara yer vererek göstermiĢtir. Romanlarında aĢk hikayesini yoğun 

duygular ve betimlemeler ile anlatan yazar, evliliklerin sevgi temelli kurulduğunun altını 

çizmektedir. Romanlarında geleneksel aĢklara atıfta bulunmuĢ, ailelerin komĢu olması, 
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çocukluktan gelen arkadaĢlık gibi olguların sevgiyi kuvvetlendirip aĢka dönüĢebileceğini 

yansıtmaktadır. Sadece komĢuluk açısından değil, son kitabı AĢkla Kal adlı romanında da aile 

dostu olan kiĢilerin söz hakkı sahibi olup, hayatların Ģekillenmesinde belirleyici faktör 

olduğunu göstermiĢtir. Romanlarına bakıldığı zaman geleneksel aileyi el üstünde tutmakta ve 

bakıĢ açısını da bu eksende belirlemektedir. Üniversite yıllarında ya da iĢ yaĢantısında 

bulduğumuz kiĢiyi tam anlamıyla tanıyamayabiliriz. Roman kurguları içerisinde de bakacak 

olursak, Vazgeçtim adlı romanında üniversite yıllarında beraber olduğu kiĢi ile evlilik 

sonuçlanmamıĢ; aileler aracılığı ile onanan kiĢi ile iliĢkisi evlilik yolu ile mühürlenmiĢtir. 

Buradan çıkarabileceğimiz sonuç ailenin evlilik kuramında bağlayıcı etkisinin oluĢu ve kendi 

kültürü ile daha iyi anlaĢabildiğidir.  AĢkın sonucu ve olması beklenen evliliktir. Evlilik 

denildiği zamanda akla ilk gelen faktör ise ailedir. Aile bu romanlarda saygı duyulması 

gereken ve bilinçli olarak onun varlığı sürekli satır aralarında hissettirilen bir anlayıĢ 

hakimdir. AĢkla Kal romanında babaya olan aĢk ve özlem dile getirilmiĢ; Vazgeçtim adlı 

romanda ise babanın ölümü ile geride bıraktığı ataerkil yapı anlatılmaya çalıĢılmıĢtır. Ailenin 

ardından babalık konusuna ağırlık verilmiĢ ardından babaya duyulan özlemin maĢukta 

aranması anlatılmıĢtır. AĢık olan kiĢi çoğu özellikleri açısından seçtiği erkekte babasının 

yansımasını bulmaya çalıĢır. Bu eksikliği de sevdiği adam ile doldurmaya çalıĢmaktadır. 

Eğitim-öğretim yaĢamına çok fazla değinmeyen yazar, romanda yer alan karakterleri 

toplum içinden seçmiĢtir. Gerçek yaĢantıya uzak - aykırı tiplere eserlerinde rastlanmaz. 

Ekonomik yapıları ise değiĢkenlik göstermektedir.  

Kaleme aldığı romanların hemen hemen hepsinde erkeklerin duygusal yönüne ağırlık 

vererek, gerçek aĢkı yaĢayabildiklerini ve hüsranla sonuçlanan aĢklarının matemini yaĢayıp, 

fedakarlık gösterebildiklerine de değinmektedir. Vazgeçtim romanındaki Koray, Bukre‟deki 

Cem bu durumun örnekleridir. 

AraĢtırmamızın gayesi edebiyat vasıtası ile toplumsal yapıya iliĢkin izler 

yakalamaktır. Edebiyat toplum iliĢkisi bağlamında yazarın 4 eseri örneklem alınarak araĢtırma 

tamamlandı. Her romanda bulunan ortak tema olan aĢk duygusu gerçek hayatta benzerlik 

göstermektedir. Popüler romanların ziyadesi ile çok tüketilmesi bir toplumsal gerçeklik 

olduğunun göstergesidir. Popüler romanlar denildiği zaman bunların uçucu olduğu aklımıza 

gelmemelidir. Sonuçta onlarda insanlarda belli bir etki bırakmakta ve yazarları da takdir 

edilmelidir. Eğer yazılan eserlerin tüketeni var ise bunun illa edebi olup olmadığı tartıĢılmaz. 

Bizim bu çalıĢmada ki amacımız bu olmamak ile birlikte aslında popüler kelimesinin ardında 

yatan tüketilen kelimesine odaklanmaktır. Tüketilen bu popüler romanların neden tüketildiği 

tartıĢıldı Kendilerinin yansımasını buldukları romanlar toplum ekseninde incelenmiĢtir. 
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Eserlerin tematik yapıları bize o dönemin ne yansıttığına dair belirgin ipucudur.Kitaplar bize 

bazı mesajlar verir. Edebiyat sosyologlarının da görevi bu mesajları toplum bağlamında analiz 

etmektir. Son dönemlerde bu mesajların en iletken sahibi ise popüler romanlar oldu.  
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EK 1- YARI YAPILANDIRILMIġ GÖRÜġME FORMU 

1. Cinsiyete göre okur kitlesinedir? 

2. 15 kitaptan kaç tanesi imzalatılmıĢtır? 

3. Ġmzalatılması istenen kitaplardan kaç tanesi korsandır? 

4. Sadece fotoğraf çektirmeye gelen kiĢi sayısı kaçtır? 

5. En çok imzalattırılan kitap hangisidir? 

6. En çok okunan kitap hangisidir? 

7. En sevilen kadın ve erkek karakter hangisidir? 
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EK 2- RÖPORTAJ FORMU ÖRNEĞĠ 

1. Sosyal medyada çok fazla tanınıyorsunuz. Tanınmanızda küreselleĢmenin katkısı çok 

fazla, ancak bu sizi rahatsız hissettirdiği zamanlar oluyor mu?  

2. Kahraman Tazeoğlu sizce kimdir? Gerçek hayatta da kaleminizden döküldüğü gibi 

misiniz? 

3. Yazdığınız eserlerdeki karakterler gerçek hayattan izler taĢıyor mu? Aileniz sizin bu 

baĢarınızda ne kadar destekleyici oldu?  

4. Eserlerinizde geçen isimlere bakacak olursak; Kayra “Allah‟tan gelen muĢtu”, Bukre 

“Sabaha KarĢı”, Lavin… Ġsimler bazen çok Ģeyi ifade eder. Siz eserleriniz de 

kullanacağınız isimleri nasıl belirliyorsunuz? 

5. Son kitabınızda Derya ismi sizin için bir Ģey ifade edemiyor mu?  

6. Kitaplarınızı yazarken çalıĢtığınız ortam nasıl? Dağınık mısınızdır? Eserlerinizin 

Yüksek Lisans tezine konu olması size ne hissettirdi? 
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EK-3- 18.10.2015 TARĠHLĠ ĠMZA GÜNÜNDEN BĠR GÖRÜNTÜ 
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EK 4- YAZAR ĠLE ÇEKĠLEN GÖRÜNTÜLER 

 

Fotoğrafın Çekildiği Tarih: 23.01.2015 
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Fotoğrafın Çekildiği Tarih: 18.10.2015 
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Fotoğrafın Çekildiği Tarih: 24.04.2015 
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Mezun Olduğu Lise : Sivas Halis Gülle Anadolu Lisesi, 2010 

Lisans Diploması  : Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Antalya, 

          2014 

Yüksek  

Lisans Diploması :  Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Ana Bilim 

          Dalı, Antalya 2016. 

Yabancı Dil :             Ġngilizce 

ĠĢ Deneyimi 

ÇalıĢtığı Kurumlar : Akdeniz Üniversitesi Kütüphane - Kısmi Zamanlı  

E-Posta:                     cansu1@gmail.com 


